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Predmluwa.

Modlajc wydáwati rostliná, nawrhnul jsem -y

sobe plán, dle nhož by byl obsahowal wšecko, co

o rostlinách w ohledu na jejich rozmanitost a roz-

linost, co \v ohledu na žiwotoslowí, co w ohledu

na jejich upotebení w hospodáství polním , les-

ním a domácím, w emeslech, w umních a léka-

stwí pamti hodného. Tch tyidcet dewt swazk, i

jež od roku 1822 až do roka 1835 jsem wydal,

,

dokazují to mé snažení. Nahlížím, žeby ani ptkrát

wíce swazkw nebylo stailo k wywedení toho we-

likého plánu. A snad ani mé síly skrowné nebylyby

tomu wystaily, protože každý se dowtipí, jaká to

byla práce, když já byl nucen netoliko obrazy kre-

sliti, ano i text spisovati, k emuž mi bylo erpati

z welikého množstwí knih jednajících o pedmtech
tak rozdílných. Já ale nelitowal žádné práce, pro-

tože jsem se kojil nadjí, že národu našemu podám

práci, jakowá w nižádné cizí literatue se nenachá-

zí. Má nadje byla zklamána. Obecenstvo zastesklo

i nad tau obšírností, protože tehdáž literatura naše

podáwala knihy nejwýš dvvadcetiarchowé. Nyní la-
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skawému obccenstWQ podávvúin Zikrácený rostliná,

jenž obsahuje rostliny wc wšelikém olilcda užitené

anebo Skodliwé, k jejichž popism pipojen jest

užitek u škodliwost wc struných a krátkých sló-

wech. Pidal jsem též rostliny w živvotoslowném

ohledu znamenité. Wywolil jsem saustawu piroze-

nan, jsa toho mínní, že pomocí její možná jest za-

opatiti ideu o weškeru rostlinstwu. Zaal jsem po-

dlé Deeandolla s ncjsloženOjšími a zkonil nejjedno-

duššími. Linnéowa saustawa není k tomu dostate-

ná, akoli má zase do sebe tu pednost, že zaáte-

níkowi jest snadnjší. Abych žádosti jeho wyho-

wel, pidal jsem na konci rozpoádání wšech poko-

lení rostlinowých, w tom spisu uwedených, podlé

saustawy Linnéowy.

Maje oliled na ty, kteíž by se chtéli oddati

studium rostlinoslovvnému , uwedl jsem wšude nej-

znamcnitéjží knihy s obrazy, hlawn takowé, ježto

w pražských knihownách se nacházejí. Tím bude

možná, aby w pochybnostech utekl se k tni pro-

stedkm, aby nabyl w nich náležitého swtla a po-

uení. Jelikož w textu nadpisy wšech knih jsau

zkráceny pro uspoení místa, pidal jsem wýet au-

|>lných nad|)isuw jejich. Tu a tam jsau toliko jména

spisowateluw, na wtším díle též zkrácená, která w

eeném vvýtu také jsau auplná.

Ten sjús ovvšcm založen jest na poátcích

rostlinoslovví, kteréby wlastne byly^mCli díwc na

svvtlo wyjíti. Jelikož ale 32 obrazy s wicc 1976

wýkrcsy nemohly dosti brzo býti hotowy, jelikož
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text nemohl ped jejich zhotovením díwe se tisk-

nauti, aby w odwoláwání se na wýkresy nestal se nerni*

lý zmatek, jímžby užitek jejich byl zmaen, opozdilo

se wydání tch poátk. Kdyby naši knihtiskaové

byli lépe zaopateni všemi vcmi k tiskii potebnými,

molily již na konci ervence hotovy býti. Tak ale

není nadéjc, že ped koncem toho roku na svtlo

vyjdau. Kdo tedy knize, již laskuvémn obecenstva

podávám, chce ádn porozumti, povinen jest

poátky rostlinosloví piln studowati. Ka snad-

njšímu studium poslauží hlavn slovník k eeným
poátkm pidaný, který wšccky výrazy v rostlino-

piso ožívané bu vysvtluje, bu poukazuje na mí-

sto w textu, kdežto o nich se jedná. Zaáteník
nesmí hledáním a zase hledáním se unaviti. To» i

povinen bude dlati ten, jenžto po tu dobu užíval

knih cizojazyných. Ten najde usnadnní tím, že

ve slovníku ku každému výrazu eskému jest pi-

dán význam latinský a nmecký.

Bohužel, že studium rostlinosloví v našem krá-

sném a pebohatém jazyku zstaveno toliko pilnosti

saukromnc vtších obtí žádající, protože po tu do-

bu nejsme tak štastni, abychom o tom jakož i o ji-

ných pedmtech slyšeli žiwá slova vykládajícího

uCitele, která studia wbec, obzvlášt ale tak nazva-

ná autoptická, vykládáním a okazováním pedmt
usnadují a k žádanému prospchu rychleji pivozují.

Studium saukromnc rostlinopisu usnaduje se velmi

auplnými obrazy rostlin. Jelikožby ale sbírka obra-

í rostlin vSech w tom spisu popsaných byla velmi
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vreliká, dostatenSby poslaažila žádostem mcnSí, kte-

rá obsaliuje reprásentanty wšecli ád a podadí. K
^relikéraa slowníku pírodnickémn );DictioDaire des

Sciences naturellesx pidaná jest sbírka w tom smy-

slu pro všecky ti obce pírody. Rostlinopisecká,

o níž tu mluwiti mžeme, obsahuje skoro 500 o-

brazw. Takowý spis musí se zstawiti budaucno-

sti. Zatím laskawý wlastene upokoj se tím spisem

a pijmi jej tau npímnau myslí, kterauž já jej tobé

podáwám. Žádám, aby we studium rostlin našel

hojnost potšení, a rozkoše i newyerpatelný pra-

men poznání Wšemohaucnosti.

W Praze 1. kwetna 1844.

Spisowaiel.



WYCTKXI A WYSWETLEXl

TlcrSenvch jmen spisowatelských a nadpisw knihowých.

Achnr. ACHARIUS. (Prodroiíms Lichenograpliiae Sueciae

1798. 80. (Metliotlus Lichenuni 1803. 8. — Liclienn-irapliia univer-

salis. 1810.4". Gotlingae. — Synojás uiethodica Liclu-niiiii. Luudae.
1814. 80.

)

Ad angí. Pliilosophical Trausactions of tlie Royal Society of
Londou. London. If 65 et se([ 4o.

Act. ber. Ménioires <le I' Academie royale des Sciences de
Berlin. BiTiin. 1770 — 1816 4o. Abhandliiogen der kunigi. Akademie
der VS i.'ísenscliaften zu Berlin. 1814 et se([.

Act, Iton. De Bonoiiiensi scientiarnni et artium instituto Com-
menlarii. 4o. Bontioniae. 7 vol. 1748— 91.

Act. haf. Slirivter of nátur, historie selskabet. 80. Kiobenhavn.
1790 et scí[.

Act. hclv. Acta Iielvetica physico-mathematico-botanico-medica.
Basileae. 1751 -1"87. 4o.

Ad. holm. Abliandliingen der koniglich schwed. Academie der
Wissenscliaften. Tom 1—41. Lips. 1749—81. 80.

Act. holm. nov Neue Abliandliingen der kiinigiicli schwedi-
schen Academie der Wissensiliaften. Tom. 1—12. Lipsiae 1784

—

92. 80.

Ad. leop. Academiae Caesareo-Leopoldiuae Naturae Curioso-
rum Kpliemerides. 1670— 1722. Fraucof. et Lips. Tom. 5. 4o. —
Acta pliysico-medica Academiae Caesareae Naturae Curiosorum 4o.

Vol. 10 I72.'i— 54. Norimbergae, — Nova acta piiysico-medica

Academiae Caesareae Leopoldinae Carolinae Naturae Cnriosorum. 7.

Vol, 4o. 1757—83. Norimbergae. — Nova Acta physico-niedica

Academiae Cai^sareae Leopoldinae Carolinae N;»tur;i<' Curiosoruin.

Bonnae, též s nadpisem: VerliandUingen der kaiserliclien Leopol-
dini.scli-Carolinisdien Academie der Naturforschcr. Bonn. 4o. 1818
et seq.

Act. mou. Denkscliriltcn der kunigi. bairisclien Academie der
Wis.senscliaften. iMíincheu. 4o. 1818 et sefj.

//r. nnl. ciir. w. Act. leoi>.

Act. p/tl. Historia et Commentationes acadeni. elect. Scientia-

ruia Tlieodoro-Palalinae. Vol. 1—3. Manheimii 17G6— 75. 8°.



AcI. pnr. Mémoires de Academie royale des sciences. Vol.
1. Ii66— 17S8. Pari8.

y4cl, pelrop. Coininentarii Aradeiiiiae Scientiaruin imp. Pelro-
])ulitauae. Toin 1— 14. 4o. Fetro|)oli 1724 — 1751. Novi Comiiientarii

Acad. scient. imii. Ptropolitauae. Tom. 1— 20. Petroj>. 1750

—

1776 4o.

Acl. soc. lín. Transaclions of the Lifltaeao Society. Lundon. «td

r. 1791. 4o.

Att. tnur. Mémoires de 1' Academie royale des sciences de
Tnrin. Od r. 1782.

Act. uítjss. Memorias da Academia reál das sciencias de Lis-
boa. Lis )ca. Od r. 1780.

ylit. ups. Nova Acta reg. Societatis upsaliensis. Upsaliae. Od
r. 1773. 4o.

Adans. ADANSON (Mid.ael).

Afz. AFZbíLlUS (Adam).

Atj. AGAKDH. (Dispositio Algarum Sneciae 1811. 4o. — Sy-
nopsis Algarum Scandinaviae. 1817. 8". Icones Algarum. ISQO. 8o.

— Species Algarum 1820, 8o. — Systfíma Algarum. 1824. 8o. Ico-
nes Algarum europa«-arum 1828).

Ail. AITGN. (Hortus kewensis. 3. vol. 8o. London. 1789. ed
2. 5 vol. London 1810—1813).

A. et Scliucin. nhk. ALBKRTINI et SCHWEINITZ. Conspec-
tus fungorum in agro ni.skiensi. L'psiae. 1805. 8°.

Albert funtj, ALBKRTf. Del módo di conoscer i Funghi
niangerecci. Milauo. 1829. 4o tah. col,

Aliiin, faru ALDINUS (Tobias). K.vactissima descriptio varia-

rum quarumdam plantarum, (]uae contiuentur Rouiae in Lorto Farne-
siano. Fol. Romae. 1525.

AU, et Allion. ALLIONl (Carolus). Flora Pedemontana. 3. vol.

Fol. Taurini 1785.
Amm. ycd. AMMERLING (Karel). O domác/oJi jedech a kazi-

jedech. W Praze. Swaz. 1— 3. 8o.

Amoen. C LINJAlíl Amoenitates academicae. Vol. 1— 9.

Lxigdb. 1749.— 17S5. 8o.

Andr. ANDRKWS (Henri). Tlie Botanists repository for new
and rare plants. 4". Tondou 1707. a dále.

Alp. nCf/. ALPIvUS (Prosperj. De Plantis Aegypti liber. 4o.

Venetiis 1592 lid, 2 Pata>ii. 1640.
— exvl. Id. de plantis exoticis libri duo. 4o. Venetiis 162!).

Ainm. AVÍANN (Joannes). Stirpium rariorum in imperio Ru-
tbeno sponle provenieotium icunes et descriptiones. 4o. Petropoli.

1739.

Aini, ijen se. jih^/s. Annah s generales des Sciences physiques.

Par Bory tfímpiez, Bru.xeljes. 1819. Vol. 8. 8o.

Atin. niiis Annales du Maseuiu iiistoire naturelle. Vol. i

—

15. 4o. Paris. 1802-1813.
Aun. of. bot. Annales of Botany, by C. Kiiaig and 1. Sims.

Vol. 1—2. 8". London 1805—1806.
Ann, se nnl. Annales des Sciences naturelles. (Par A. de

Brongniart et Guillemin). Paris. 1822. seq([. 8".

Ard. sp. ARDUINO (Petrus). Animadversionum botanicarum
specimen 4o. Patavii 1759.

Arudn permam. ARUDA DA CAMAR A. Centuria plantarum
pernambucensium in Kosters Travels 1816. 4o. (Isis 1818. p. 978.
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.is. ves. ASIATIC RKSKARCHKS. Transactions of tlie Pliysi-

cal Class of the Asiatic Society institued in Bengál, lo. Calcutta.

17á8. a d.

Auhl. AUBLKT (Fiisfce), Histoire des Plantes de la Guiane
francaise. 4 vol. 4o. Londres. 1775.

AhcI, Aiitormn, t. rozdílnycli spisowateliiw,

Bniiks ic. BANKS (Joseplius). Icones selectae plantaruiii, (juas

io Japonia collegit et delineavit F. Kaeinpfer. la fol. I.oiidini. 1791.
Barr. BARRKLIER (Jacobus). Plantae per Galliam, Hispaniain

et Italiam observatae. Opus postbuiiiuui a Bern. Jussiaeo. la fol. Pa-
risiis. 1714.

Jiurf. med. BARTO (Williatn). Vegetable inateria medica of
tlie iinited st«tes etc. l-ondon. Í821. Vol. IF. 4o

Knril BARTLING (Fried. Gottl ) Ordines naturales planta-

rum. 1830.
Biilsch BATSCH (Aiig. Joan. Georg. Carl), Idcni Kleticl.us

Fungonim. 4o. Hallae. Fasc. 1—3. 1783— 178Í).

Bnlt. BATTARA (Joan. Ant.). Fuagoruiu agri Ariininiensis

bistoria. 4o. Faventinae. 1759.

r. Brtít. BAUHIN (Caspar.), Pliytopinax sen F!nmneratio plaa-
tarum ab herbariis descriptaniiii. 4o, Basileae. 1596.

J. Bnnh. BAUHfN MJoan.). Historia plantaruin universalis. 3.

Tol. in fol. Kbrodiini lf)50 — 1651.

Bemiv. PALLISOT DP: BEAUVOIS. Essai uae nouvelle A-
grostograpliie. 8o et 4°. Paris, 1812.

— uwar. Idem. Floe de royauiiie Oware et de Beoiu. Fol.
Paris. 1805. et seq.

Beech. voj/, wiz Hook. el Arn.
Berl Jahrh. BL'rlÍ7Hschcs Jahrhnch der Pliarmazie iind fiir díe

dainit verbiindenea Wissensciiaftíín. Berlin. 1/95— 1802- Niies Jabr-

budi der Pliarmazie. 1803—1811. Deutsciies Jahrbucli fiir die Phar-
mazie. 18l5—1837.

Bcrl. Schrift, Scbriften der Berlinisciien Gesellsdiaft naturfor-

sdíender Freiinde. Berlin. 178(í— i 785. Vol. 6. 8o.

Bernh. BKRNHARDI (F. F.) ,\laui|)ulus plantanim,

Berlol. op. BKRTOLONI (Ant.). Ainoenitates italicae, sisten-

tes oj)iiscuIa ad rem herbafiani et zoologiam spectantia. Bononiae.
18l!í. 4o. tab. tí.

Ress. BKSSRR (W. S. J. G.). Primitiae Florae Galiciae. Vol.

II. Vietinae. 1809. 12o.

Bcsl. a/st. BESLER (Basilius). Hortns Kystettensis. 2 Vol. in

Fol. Noriniberííae. 1612.

Bicberst. MARSCHALL DK BIKBKRSTKIN (L. B. Fried.).

Flora taiirico-rauca.sioa. 8o. Cliarkoviae. 18(18

Bifiel. BIGKLOW (Jacob.). American Medical Botany. 3. vol.

4°. Bo.ston. 1317—20.
Bi.tcli tiUif. Bot. BISCHOFK (Tli^opb. Guil ). Lehrbu ii der

Botanik. 8". Tom 1. vol. 1—.1. Tom 2 vol. 1. 2. Stuttgart. 1834.
— 'Jerm. Idem. Handlni b der botanislien Terminologie iind

Systemkiinde. ITeft 1—6. 4o. Niirnberg. 1830—42.

IBInk.
BLAKWRLL (Klizabetii). A courious lierbul containing

500 cnf.s of tlie iisuel plants. 2 vol. in fol. London. 1737.

f
— Idem Ilerbariinn Blakwelliauum emendaliim et auctuin cum

praefat. D. Ch. J. Trcw. Cent. 1—6. Fol. Noriatbergae. 1750—75.
(*)
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Wuíiie. BLUMK (C. L). Flora Javae nec noo insularmn adja-

centUiiii. Brii\ell»s. 1828. et seq. Fol.

— ju<ilnn<l. Idein in Flora Javae, Fasc. Vlil.

— rhi/z Ideiii Ueber die Rhizantliea (íq Flora oder botanische

Zeitun-i 18i'r). Tom. 25).— Itnmphin, s Coiiiinentatioaes botanicae, inprimis de plantis

Indiae ori<-ntalis. Liiíidiini Botavoruin. 1835 Fol. Tom. ius.

fíoc. riir. BOCCONIí (Patilus). Icones et dfscriptiones rario-

rum planhirntii Siciliae, Melilae, Galliae et Icaliae. 4o. Londiní.

Ifi74.

— iiiiis. Idein : Museo di Piante rare delU Sicilia, Malta,

Corsira, lt:(!ta, Piemonte et Germania, 4o. Venetia 16.97.

Roerh. luijd, BOKRHAVK (Hennanniis). Historia plantarum, (fiiae

in Iiorlo acad. Liipíd. Batavorum crescimt. 2 vol. in 12o. Romae 1727.
ed. 2. f-ondini Í731. ed. 3 Londini 1738

fíuU. fil. BOLTON ÍJames). Filices Britanniae. 4o. Pars 1.

Leads. 1785 Pars 2. Hudderslield 17ýO.
— fniiif. Idein: An liistory of fungiisses grawing aboiit Halifa.v,

4o. Hiiddersíield. Pars 1. 1787. 2. 1788. 3. 1789. Append. 171)1. Pe-
klad iiCiiiecký : Ge.scliiciite der merkwiirdigsten Pilze. Aiis dein Kngli-
schen von C, L WilUlcnow. — Berlin 1795— 9!). lU. TIjI, twrtj díl

wydal Nves von K<enl(eck. 1820. So.

BuniU. BONDT (Nicolans). Dissertatio de coriice Geoffreae su-

rinamensis. 8" Liigd Bat. 1788.
KoiijiL m<i\m. BONPLAND (Aiiné). Desoription des plantes ra-

res cultivées a Malmaison et á Navarre. Fol. Paris. 1809. se(j.

— Hic/, Idein: Monograpliic des Melastomes et aiitres jilantes

de cet, onlre. Fol. Paris. 1809. serf.

— wiz //. et Bunpl. et H. Houpl et Ktinth.

Boniil. imv, wiz. Bttnpl. malin.

Bonl hisl, BONTIDS (.lacobiis). Historia naturalis et medica
lodiae ori>nlalis in Pis. Ind. Or.

Biint. jnv. in Guil. Pisonis et G. Marcgrafli historia natiirali

Brasiliae.

Barch lelt. DK BORCH (Michel Jean). Lettres sur les Truffes

dli PiemoDt. 8o. Milan. 1780.

Bovij. St. Vine. il.fort. BORY DE ST. VINCKNT O- B. M. A).
Kssai sur les iles fortnnees, ou prfecis de 1' histoire generále des
Canaries. Paris. 180<. 4o.

Bot. miiij. wiz Curt. mn<j.

Bot, rcij. wiz. Eilu>. Rcij.

Bot. rep. wiz. Indr. rep,

"Bo!. Zeit. Bofanisriie Zeitiing, Regensbnrg. 1802—7. Vol. VI.
8o. Od roku 1818 a d. Flora oder botanische Zeitung. 8o.

Brndl. succ, BRADLPíY (Richard), Historia |)lantaruin succulen-
tarnm. Decads 5. 4" Londini. 171fi—27.

Brnm. chin. BKAM. Plaistae cliinenses. London. 1810. Fol.

Breijn. cent. BRlíVNlUS (Jacobus). E.voticaruin plantarum cen-
turiae. Fol. Gedani. 1678.

Bril. BHIDKL (Samuel Klias). Muscologia. 4 part. 4o. Gothae
et Parisiis. 1797—1803.

— .Siipp. Idem. Miiscologiae recentiomiu supplcuientum seu spe-
cies Mu.scorum. Pars 1—2. 4o. Gothae. 1806—12.

Broier. BROTKRO (Feli.\ Avellur). Flora lusitanica. 2 vol. 8o.

Olissiponae. 1804.
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P. Brown. BROWNK (Patrick). Tlie civil and uatural bistory

of Jamaica. Fol. Londini. 17.')6. ed. 2. 1789-

/{. Hrown. BKOWN (Robert). (Prodroinus floraeNovae HoUan-
diae et insulae van DÍemen. Vol. prim. 8". Loadini 18>0. — On tlic

Asclepiadeae in 8o. ex Act soc. VVerner. Kdiuiburgi. 1811. Zlatinná
Karlem B. Jreslem.}

Brue it. BRUCK (James). Travels to discover the soiirce of

tlie Nilf, 5 vol. 4o. Kilinihurgli. 1790. Peložení francaiizské : Voyage
aux source de Nil va Nubie et Abyssinie. 13. Yol. in 8o. et atlas in

4o. Londres. 17rO.

Hnihan. Buchnnnu.
Biuhoz ic. BUCHOZ (P. F.). CoIIection des fleurs, qui se cul-

tivent tant dans les jardins della Cbine, que dans aux de Kurope.

Paris. 17.<5. Vol. II, Fol.

Bitll. hcrb. BULLIARD. Herbier de la France, 600 plancbes.

Fol. Paris. ]7^0 <e<|. Vol. I— IV.
— Idein. liistoire des Cbanipignons de la France. Fol. Paris,

ann. VI. (1798).
Knrch. voy. BCRGHKLL (W. J.). Travels in tbe interior of

soutbern Afrjca, witb a new map and colored and blak engravings.

London. 1824—25. Vol. 2. Fol.

Bnrm. af. BDKMANN (Joannes). Rarioruin africanarum Planta-

riur. decades. 4o. Anistelodanti 1738—39.
— cap. wiz Biirm. af.
— ~i'i;l. Idem. Thesaurus zeylanicus. . 4o. Aiiistelodaini. 1737.

Burin. ind. BURMA^N (Nicol. Laurent.). Flora indica. 4o. Lugd.
Bat. 176S.

Bujsb. cení. BUXBAUM (Joann. Chrift.) Plantarum minus co—
gnitaruui Cenfuriae fininípie. 4o. Petropoli. 17i8— 4W.

Camh. CAAIBESSKDE.
Cass. CASSINI.
Cntesb. CATKSBY (Mark). Tbe natural bistory of Carolina,

Florida etc. 2. vol. Fol. Loudon. 1741 -43. Edit. germ. a Seliij-

niann.

Cnv. diss. CAVANILLES (Ant. Jos.). Monadeljjhiae classis Dis-
sertationes decem. 4". Vol. 1—8. Parisiis. Vol. 9— 10. Madriti.

^— ic. Idem. Icones et Descrijitiones Plantarum, quae aut sponte

in Hispania crescunt aut in bortis bospitautur. 6 vol. in fol. Ma-
driti. 17ÍÍ1-1800.

Cavol. CAvolím.
Chaix. CHAIX.
Chám. e Schlechlend. CHAMISSO et SCHLECHTENDAHL.
Chnnir. conf. GIROD-CHANTRANS. Reserches chimiques et

microscopiques sur les v onferves, Bisses et Tremelles. 4o. Paris

1>502.

Chois. CHOISY (P. D.). Prodromus ane monographie des Hy-
pericinees. Geneve. 18'^1. 8o.

Cliis. CLUSIUS seu L' ECLUSES (Carolus). Rariorum pian-
tarum bistoria. Fol. Antverpiae. 1601.

— pan. IdeuL Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam obser-

vatarum. 8o. 1583.— exot. Idem: Exoticorum libri X. Antverpiae 1605.
— cur. pont. Idem. Curae posteriores. Opus postbumum. Antver-

|»iae 1601. in f>l et 4".

Coleb. COLEBROOK.
Collii lip. C01 LA (A.). Hortus ripulensis s, eonn>eratio planta-
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rniii, cjiKje Ripiilis coluntiir, adilís stirpiuiii rarionim v. nondiim sa-

tis cojinUarimi • aut forte novaruiii uotis, dfscriptioiiibus et iconi!)US.

Aiigiistae Tatirinormii. 1824. 4°.

Volum, ecphr, COLUVINA (^Fabius). Minus cognitaruin stir|)iuin

Kcplirasis. Romae. \o. i61tí.

Cuniinel niiist. wiz. Conim hoii.

Cuiiim. hort. COMMKLYN (Joannes). Horti inedirí Amstelo
daineusis rariorma jilaiitariim descri|)tiones et icones. ars piiiiu'.

16J7. Fars altera 1/03. Amstelod. Fol.

Coimn prací. COMMKLYN (Caspariis). Praelndia botanica ad

piiblicas plantaniin dpiiioiistrationes. 4". Liigd. Bat. 1703.
— rur. Idein. Horti medici Ainsteludainensis |)liintae rariores

et exoticae. 4o. Lud. Bat. 1706.
Comm. niosq. Mémoires de la Société imperiále des nutiiralistes

de Moscoii. 4o. Moscoii. 1811 et se<\.

Conhtn. De la CONDAMINIÍ (Cli. Mnrt.). Voyaoe dans 1' in-

terieurp do I' Amfri<juf lueridionale. 8°. Mastri bt. 1/7S.

Cook. il. COOK (James). Premiér voyage de Cook. 8. Neu-
diatell. 1773.

— voij. 2. Idem : A Voyage towards tLe Soutli Pole ia tUe

years 1772 — 1775. Lon<'oQ. 2 vol. 4o. 1777.
Corda A',f>. C()'tl)V. (Juan. A.). Icones Fim>^oriiiii Abbil-

dungeii der Pilze iind Sbwíimmf. Vol. 1-3. Fol. Pragae. 1837— 3I».

— Pmchlp. idem. Pradilíiora europSiscIier Sibimmelbildungen.

Dresden. 1839. Fol.

Cornnf. cnn. CORNUTI (Jacob.). Canadensium plantarnm ali-

qnarum nondum edifariim liistoria. 40. Paris. 1635.

CohK. iliitp. COULTKR (Thoiii.). Mémoire sur les Dipsacées,

yeneve. 1823 4o.

Cianlz niist. CRANTZ (Henr. Joan.). Stirpium austriacarum

fasc. 1—6. Viennae. 1762—1769. So. et 4°.

Citp. CUPANI ÍKrancisc.)

Curt. loud. CURTIS (William). Flora londinensis or plates

and descriptions. Fol. 2 vol. seu faíc. 70. Loadon. 1777 sei}. —
Kdit. 2 et continiiata a If. J. Ilookev. 1815 secf.

— iiirtry. Idem. The botauical Magazíne. 80. London. 1— 12.

1737—1798' Continued by Sims et Uookcr. 13—44. 179it— 183tf.

Cusson. CU.SSONK.
Cyrill. nwnotjr. C\R1LL1 (Dominie). Cyperus Papyrus. Parmae.

1796.
Dnlcch. lufid. DALKCH.A.MP.S (Jacob.). Elistoria generalis plan»

laruia. 2 vol. Fol. Lugduni. 1586-87.
Dccnnd. DK CANDOLLK (Ausust. Pyram).
— nul, Idem. Astragaloííia. |o. et Fol. Paris. 1802.
— diss. Idem. Recueil des mémoires sur la Botani<iue. Paris.

ISn. 4o.
— qr. Idem. Histoire des plantes grasses etc. Fasc. 1 — 28.

Paris 179!)— 1805. 4o. et fol.

— iiicin. idem. Collection des mémoires pour servir á T hi-

stoire du r^ne vegftable. 4q. Paris. 1828—30. 4<».

— orifaiioi/r. Idem. Organograpliie vegetal etc. 1827. 8°.

íh-c„issu DKCAI.S.SU.
Dí-litun nin, Mord:mt de L\UNAY. Herbier generál de I' ama-

teur, ciintenaut les (igures íaites et coloriées apres nature dfl

touš b-s vegctaiix uliles ou q li peuvent orner les jardins et les

«erre« «tc , avec V histoire *>t la descripiion de cUuiuo plaale. Pa-
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ris. 1811 sPfJ- — Contínne depnis la liine lÍTroíson par M. Loise-
IcHr-Deslotiijchtimp.o, ^^(c^' než 80 swazkiiw až ilo r. 1825.

Dlil. rt<?//. DHLILK (AI.Rafen.). Méinoires hotaniijiies extraits

v la ilscri[.tii)n de I' Egy|ite. Paris. 1813. Fol.

ÍjL Dlil, desv. v,\7. Dlil. netf.

fc Osíoiirf. DKSCOl IIT1LZ(]M E.)- Floe inedicale des Antilles.

Paris. 1821—28. Tou.. VI. So.

Deíf. (til. DKvSFONTAiNK (Renís Louisclie). Flora atlantica,

2 vol. 4o. Paris. i798-íi9.

Desmnz. DKSlVUZlERS (J. B. H. J.)

DesjK DE.s^POKTKS (J. B. R. P.)

TÍP.-r. DKSROlS.SEAU w. Encyciop. bot. vol. 4.

Desv. DESVAUX. Jonmal de Botanique. Paris. 8o. 1—5.
1808-14.

DichS. DICKSON (James). Plantarum cryptogamicarnin Britan-

niae fascinilus 1— 3. Londini. 4o. 1785— 93.

Dici. clnss. Dictionaire classique liistoire nadirelle. Paris.

8o . 1821 et seq.

Diet. se. fííif. Dictionaire des sciences naturelle. Strasbourg

et Paris. 1816—30. Tom. 1—60. atl. bot. 1—3 8o.

DUL el. DILLENIUS (Joan Jacob.). Horlus elthamensis. Vol.

2. Fol Londini. 1732.

Dillen. Ideni. Historia nmscorum. 4o. Oxonii. 1741. Ed. 2.

London 1763.

Dillw. DILLUYN (L. W). Synopsis of tlie Britisii Confervae.
4o. London. 1802—14. — Ed. gerui. cur. Heber et Mohr. 8o. Got-
ting. 1802 seq.

Dilfm. DITTMAR. w. Slurm.
Vodou, pcmpt. DODONAKV.S s. DODOKNS (Rembertns).

Stirpium bistoriae penqitades. Fol. x\nlverpiae. 16-14.

Doiinli fidr. DONATI (Vitaliano). Saggio della Storia naturale

uiarina dell' Adriatico. 4o. Venezia. 1750.

Donu. DONN (James). Hortiis Cantahrigensis, or a Catalogue

of Plants etc. Camluidge 1786. Ed. 6. 1811 Ed. 7, 1812. Ed. 8.

augm. by Pursli ISlá.

Dev. hol. Jiihl. DREVEIS (Friedridi). BolaniscLes Bilderbúdi.

Leipzig 1784 seq. Band 1— 5. 4o.

D.-ev. el Hriifii. ;»/. DREVES et HAYNE. Choi.v des plantes d»

Eiirope Fasc. 4. Leipzic. 1802.

Drynnd. DRYANDER (Jonas) w. Philos. transact., w. acta

acad. iiolm. w. Transact. of tiie Lin. soc.

Duch. DUCHESNE (Ant. Nicol). Histoire naturelle des Frai-
siers. 8°. Paris. 176'i.

Dxihmn. DUHAMEL (DU MONCEAU, Henry Lonis). Traité
des arbres et arbustes, qui se cuUivent an France en pleíne tfrre. 2
vol. 4° Paris. 1755. — Edit. germ. et notis illust. a C. C. v. Oel-
haf.n. 3 vol. 4o 1762-63.

— nov. Idem Traité des arbres et arbustes, rpii se cnltivenl eu
pleine terre en France. Seconde edition, considerabilment auginentee,
publiée par Michel et Loiseleur-Dcslomjclutmps. Paris, Fol. Vol. 1— 5.

1901-25.
fr. Idem. Traité des arbres fruliers. 2 vol. in 4". Paris. 1763.

— Ed. 2, 3 vol. in 8o. Paris 1732. — Ed. 3. par Poilemt et Tnr-
pin. Paris 1808 se(i. K<>l.

Dumort. DIJMORTIER. Silloge JungermanDidearmn. 1831. 8.

Ditu. sol. DUNAL (Michel Feli.x). Histoire naturelle médical*
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et ecooomiffue rfes fiolaniiin et des genres qiií ont été confondus
avec eux. 4o. Montpellíer. 1813.

Duroi. DU ROI (Joli. Pliil.). Die Harbkesclie wilde Baumzucb
2 vol. 8. Braunsrliweig. 1771 — 72.

Diisseht. VoUstíindige S;iinialiing officineller PdaRzen. Díissel-
dorf. 1821—30. Fasc. 1—18. Fol.

Dusseld suppl. VoUstíindige SammluDg oíficineller Pflanzen.
V Suppleinentliefte, Diisseldorf. 1833. Fol.

Ediv. re,). KDWARDS (Siedenliam). The botanical Register
described by Bellenden Ker. 8. London. 1815 et seq.

Elir. piet KHIIKT (Georg, Dionis). Plantae et papiliones ra-

riores. Fol. London. 1718—59.
Elircnh. KHRKNBEKG.
Elirh. KHRHART (Kriedr.). B«itriige zu Naturkunde. Hanno-

ver und Osnabriick. 8o. Vol. 1 — 7. 1787—92.
Ellis cor. KLLIS (John). Corallines. London. 1755. 4o. fran-

cauzsky A la Haye. 1756. nmecky 1767.
— dion. Idein. Botanical descriptioa of the Dionaea inuscipula.

4. London. 1770.

E/í/y. bot. SMITH (Jam. Ed.) and SOWERBY (Jam.). English
Botany, o toliired íigures of britisli plauts. 26 vol. 8°. London.
1790 et seq.

Ephcm. nat. cur. Academiae natiirae ciiriosornm Ephemerides,
seu Miscellanea cnriosa. 4o. Frankofurti, Jenae, Lipsiae aut Noriiii-

bergae. 1670—1722.
Eschweiler rhiz. wiz. Act. leop. ESCHWEILER (Fr. G ). De

FructiOcatione generis Rliizomorpliae commontatio. Accedit novum
genus ílyphomycetum. Elberfeldjae. 1822. 4o.

Esenh. hor. herol. w. Nees.
F.sp. ESPER (Eug. Joan. Clirist.). Icones Fucorum. 4o. No-

riuiberg. Vol. 3- 1797—99.
— zooph. Idem.Die Pflanzenthiere. Vol. 4. 4o. Niirnberg. 1791

et seq.

Enuj. S. Fond. FkVJAS DE ST. FOND. Mémoire surle Plior-

uiíum tenax. 4°. Paris. 1813.

Ferr. flor. FERRARI (Joan. Bapt.). Flora seu de florám cul-

tura liliri IV. 4o. Romae. 1633. ed. 2. cur. Bern. Uotteadorfju. Am-
stelodami. I45. ,

Ffiiill. FEDILLEE (Louis.). Journal des observ.ítions piiysiques,

inathemati(|ues et botaniques faits duns I' Ameri((ue meridionale etc.

8 vol. 4o. Paris. 1714- 15.

Fisch. FISCHER.
Fl. dnn. Flora danica. Icones plantarum sponte nascentinm

in regnis Daniae et Norvegiae etc. Fol. Hafniae. vol. 1—3 auctore

G. C. Oeder 1761—70.; vol 4 et 5 auctore O. F. Miller, 1771
—72; vol. 6 et 7. auct. M. Valil. 1787—1805; vol. 8 auct. J. If.

Hornemnnni 1S06—16.

Fl. mex, MOCNINA et SESE. Florae inexicanae icones in-

Fl. welter. G. GAERTNER, B. MEVER, und J. SCHERBIUS,
Oekonomiscb-tediniidíe Flora der Wetterau. 8°. Frankf, a. M. Vol.

1—3. 1799—1801.
Flac. mad. DE FLACOURT (Etienne). Histoire de la grande

ile de Madagascar. 4o. Paris 1661.

Forsk. FOR.SKAOL (Petrus). (Flora aegyptiaco-arabica. 4o.

Hafniae. 1775. — Icones rerum naturalium. Haniae. 1776. Fol.j.
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Forsl. esc. FORSTKR (Geórg.). Plantae esculentae insularum

oceani australis, Hallae. IT^tí. 8<>.

—
f!. itis. aust. Jdein. Floriilae iosularum anstraliniii proílro-

iiius. Gotíingae. 1786. So.

Foist. ijen. FORSTKR (Joan. Reinli.). Cliaractcres generiim

|)lantariiiii, (|ua& in itinere ad iiisulas inaris aiistralis collegit. Luu-
díni. 177ti. 40.

Frics. KRIKS (Rlias). Sjsteiiia iiiycologicuin. Grypliiswaldiae.

Vol. 1—3 l;21— 29. 80.
— Ideiii. Liilieuogra])Iiia europaea reformata. 1831. 8<».

— ols. Idiii. Observationes inymlofíicae, praecipue ad illu-

strandain íioram .Siiericain. Havniae. 1815—18. \o\. 2. &<>.

Fuchs. KUCHS (Leonard,), De historia .stirpiinn coininentarii

insignes, Basileae. 1542—45. 80. Parisiis 1543. 12o. Lagduoi. 1546*
80. 1547, 12o. 1546, 80. 1549, 80. 1555, 12o.

Gaerln, GAERTNKR (Jos.). Do friíctibus et seininibus plan-

tarum. 2 vol, 40. Lipsiae. 1788—91.
Gncrt. GAKRTNKR (Car. Fried.). Supplementutii Carpologiae

40. Li)>siae. 1805 seu Goert. Frtict. vol. Sum.
Gnud. GAUDIN (J.).

Gawl. GAVVLKR fjobn Bellenden) pozdji Kr, wiz to

jméno.
Ger tjallopr. GÉRARD (Liidov.). Flora Gallo-provincialis. 80.

Paris. 1761.

Gipsch. GIFTSCHIJTZ.
Gi7i. GINANNI CKranc).
Gisek. GISKKE (Faul. Dieter.) et SCHDLZp: (J. Doni.).

Icones |)lantariim. Hainbiirgi. J777.
Gled. GLEDITSCH íJoan. Gottl.).

Giiiel. sib. GAIFXIN (.loan. Georg.). Klora sibirica. 4 vol. 4o.

Petropoli. 1747— ti9.

— it. Idein. Reise durdi Sibiríen. 4 vol. 8". Giittingen, 1751.
Gmel. fuc. GMKLIN (Sam. Gotll.). Historia fucorum. 4o. Pe-

tropoli. 17(i8.

— it. Idem. Reise durch Russland. 3 vol. 4o. Petersbqrg.
1770—74.

Gooil. GOODENOUGH (Samuel). Observations of the british

species of Carex. 4°. London. 1794.
Guitiin. ill. GOUAN (Ant), lllustrationes botaticae. Fol.

Tiguri. 177.^.

Greville. GREVILLE (Robert). Algae brittanicae 1830. 80.
— scot- Idem. scotisli cryptogamic Flora. 1822 8°.

Guillem. sencgamh. Floe de Sénégambie, ou description, hi-

stoire et projirietés des plants qui croissent dans les diverses rou-
trées de Sé-negambie ;' recueillies pa Lrprieur et Perrotet, décrites

par J. A. GUILLEMIN, S. PF:RR0TET et A. RICHARD. Paris.

1831—34. Fasc. 8. 4o.

Giiimp. GUIMPEL, WILLDRNOW und HAYNK. Abbildung
der deutsdien Holzarten. Berlin. 1810 se(j. Vol. 11. 4"

Guss. GUSSONE.
Hnil. helv. DE HALLER (Albert.). Historia stirpium Helretiae

iodigenarum. 3 vol. Fol. Bernae. 1768.

Haw. HAWORTH (Adr. Hardy). Observations on the genus
Meseuibryanthemum. 8°. London. l794.— Idem. Synopsis plantarum sncculentarum. 8°. Londoni.
1812
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Httyn. HAYNE (Frieder.)- Getreue Darstelliing der in

der Arzneikunde gebriiu Iilicben Gewíidise. Vol. 12. 4o. Berliu.

1805 seq.
— Idein et WILLDENOW íCarol. Liidov.). Termini botanici

iconibus iUustrati. F;i^c. 10. 4o- Berolin. 179!í.

Hedw. fuiid. HKDWIG (Joan.). Kundamentiiin Iiistoriae nata-

ralis imiscorum frondosoriiin. Partes 2. 4o. Lipsi.ie, 1782.
— frond. Idciii. D^scriptio et adninbratio uiiiscormn frondoso-

rum. 4 vol. Lipsiae. 1787—99.
— ijen. Idein FHicmii c;enera et sp^ries recenliori metliodo

acconiinodatae anahtice desrriptae a Joan. Hedwig, icimilms ad ná-

turám pictis illnstratac Koinan. Adolpli Hedwifí. Kol. Lipsiae. 1801.
— spec. Idem. Species inusroriim frondosornm. Opus postliu-

mum editum a V. Srliwiijírisclien. 4o. Lipsiae et Farisiis. 1801
— slirp. Idem. Stirpes cryptot;amicac novae aut duhiae iconí-

hus adiimbratae additaque bistoria analytica illustratae. Vol. 4. Fol.

Lipsiae. Í7S5—95.
— fheor. Idem Tlieoria generationis plantarum cryptogamica-

rum. 4o. Pelropoli. 1784.
— (rem. Idem. Tremella Nostoc. 4". Lipsiae. 1788.
— obs. HKDVVIG (Roman. Adolpli.). Oltservationuní botanica-

rum fasc. 1. 4o. 1802.,
Herit. ger. L'HKRIT1ER (Carol. Ludov.). Geraniologia sivé

Erodii etc. liistoria. Fol. Paris. 1787—88.
— sert. Idem, Sertum anglicum seu plantae rariores. F^ol.

Pari.-^. 1788-
— slirp. Idem. Stirpes novae aut minus cognitae. Fasc. 6.

Fol. Paris. 1784—85.
Herm. hiqd. HERMAN (PauUis). Paradisns Jlatavns. Opus

posthumum ed. G. Shernrd. 4o. Lugd. Bat. 1698. Kd. 2. Ibid. 1705.

umtato titulo sólo.

Hern. mex. HERNANDEZ íFrancisc). Rernm medicaruin

Novae His|)aniae tliesaunis e(r. •'d. Reodiio F<d. Roinae. 1651.

Hillnlr. fl. Irtis. DK SAINT HILLAIRE (August). Flora bra-

siliensis meridionalis. Paris. 1821— .'í5. 3 Vol. 4o.

— pl. US. Idem. Plantes usuelles des Brasiliens. Paris. 1821.
seq. 4o.

Hoff. cri/pt HOFFMANN (Georg. Franc). Vegetabilia cryp-
togamica. 2 Fasr. 4o. Lipsiae 1787—90.— (/íTm. Idem. Deutschlands F^lora. 4. vol. 12°. Erlang.
1791—1804.

— Uch. Idem. Plantae liclienosae. 2. fasc. F'ol. Lipsiae. 1789
-1791.

— sal. Idem. HistoriaSalicum iconibus illustrata. Fol. Lipsiae.

1785.
— ttmh. Idem. Plantarum umbelliferarum genera. 8». Mosquae.

1814. ed. 2, 1813
Holnisk. of. HOLMSKIÓLD (Theodor). Beata ruris otia Fun-

gís danicis impensa. Edit. a Vihor,]. Havniae. 179J— !)9. Vol.

2. Fol.
//ooír. ex. hol. HOOKER (Wiil. Jackson). E.votic Flora. Lon.

don. 1S23 seíf, 8o.

Hook. jiing. Idem. Monographia of tlie British Jungermanniae.
20 fasc, 4o. London. jsl2— 16.

H. cl TayL HOOKER (Will, Jacks.) et TAYLOR. Muscologia
brlttanica. 2. vol. 1818.
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Hooli. etArn. Ideiu et WALKRR ARNOTT. The Botany ofBeecheys
Voyajje. 4o. I ondon t830.

liust </rn«i. -HOST (Nicolaus Thomas). Iconos et descriptiones
GraminuHi in Austria cresceatium. 3 vol. Fol. Vindobouae.
1811—30.

— sttl. Idem. Salix. Vipnna»». 1830. Fol.

HoHft. Pf. sijst. HODTTCYN (Mart.). Des Ritters von Linné
Pflanzí-ns^stem nadi dt-r Aiileitung des Houttuyniilien Werkes.
14. vol. 8°. Niirnl.erí 1/77— 8S.

H"th. H- DsON (rtill.). Flora anglica. 8o. London. 1762. ed.

2. vol. 2. 8o. ll.id. 1778.
H. ei Ronpt. eqn. DK HUMBOLDT fAlex^índr.) et BON-

PLAND (Aim«é). PlantHs éqiiinoxiales. 2 vol. F<»l. Paris. 1808— í 'i.

H. B, cf KuHlh. Ideiii, ideiij et KUNTU (Car. Sigisin.). Nova
plantarinn ••entra et siiecis. 4 vol. Fol. 4°. Paris. 1815 et seq.
— Kditio in 8» alisíjiie iconibus, vol. 4. 1*22—25.

Hnut HLNTKK (Alexand).
Jtnq. um. JACQUIfM (Nicoi. Jos.). Selectaruiu stirpiuui auieri-

canaruiii íiistoria. Kol. 176:i
— — piet Idem Eadfin adjectis ironibus pictis. Sine anno.
— nuat. Idem. Florae austriacae icones. 5 vol. Fol. Vindobonae.

1773—78.
— coll. Idem. Collectanea ad Botanicam etc. spectaotia. 5 vol.

4o. Vindobonae. 178*'— 96-
— fraym. Idem. Fragmenta botanica. Fol. Viennae. 1800

— 1809
— h. vind. Idpm. liortus botanicus vindobonensis. 3 vol. fol.

Vindobonae. 17/0—76-
^ mhc. Idem Miscellanea austriaca ad Botanicam etc, spec-

taotia. 2 vol. 4" Vindobonae. 1778— 81.
— oha. Idem. Observationes botanicae. 4o. fasc. Fol. Vindo-

bonae. 1764—71.
— OT. Idem. O.xalis monographia iconibns illustrata. 4«>. Vin-

dobonae. 179*2.

— rar. Idem. Icones plantarum rariorum. 3 vol. fol. Vindo»
bonae. 17^1 — 93.— schtính Idem. Plantarnm rariorum horti caesarei Sclioen-

brunnensis. 4 vol. Fol. Viennae. 1797— 1804.
— stai). Idem, Stapeliae cultae. Fol Vindobonae, 1806—15.
— Jncq. ecl. JACQUlN (Jos. Franc), Kclogae botanicae. Fol,

Viennae 1811—16.
Junm pl. fr. JADMK SAlNT HILLAIRE. Plante* de la

France. 4 vol. Paris. IsOi seq.

Journ. bot. wiz. Dcsv journ,

Jonrn phijs. Journal de Physiqiie, ou Observations de Physi-
<pie, la Cliimie et T Histoire naturelle 4o. Paris. 1773— 78 par

Rozier, 1778—85 par Rozicr et J. A. 71 /o>i (/es, 1786— 92 par iiosícr,

AIoHijes et J C- Lameiherie. 1792— 1816 |>ar Lnmelherie.

Jnndz. JCNDZILL (JoZf-f.) . Opisanie roslin w Litwie, na
\Volyniu, Podolu i Ukraioie dziko rosnacycli, gako i oswoionycb.
Wilno 1830. 8o

Juss. JI SSIKD (Ant. LaiirentO . Genera Plantarum. Paris.

1789. 8o. Kd. Vsteri. Turici. 1791. 8".

Ad. Jíiag enjdi. JUSSIKU (Adrien). Tantamea de Enphorbia-
cearum <;eneriliiis. Paris. 1824. 8».

Isis. Kncyclopadisdie Zeitscbrift, vorzglicli fur Naturgesdiidite,
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Terp;leich<*n(le Anatomie und Pliysiologie. Von h. Oken. Leipzíg.

1811. se([.

Kncm\)f. KAKMPFKR (Engelbert.) Ainoenitatcs exoticae. Fasc.

5 vol. 4o Leingoviae. 1712.
— ic. sel. wiz. Jirinks. ic.

Kniúf. fil. KAUl.FUSS (Georg. Fried.). Ennmpratio filichin,

quas in itinere circa terrain legit A. de Chninisso, 1824. 8°.

Ker. reii v,\y. fíot. reg.

Kcrn. KííRNlíIl (Joan. Siin.), Hortus seinpervirens. Stutt-

gard. 1795—1805. Vol. U. Fol.

— Id.'in. Giftige und essbare Sohwiinune. Stiittgard. 1786. 8o.

c. 16 tal). col.

Kniph. cent KNIPIíOFF (Joan Hier.). Botanira in originali

sen IiPrt)ariu:ii vivinn. Ccntiiriae 12. Hallae. 1757— '4- fol.

Knorr. KNORIÍ TGeoro; Wolfg.). Deliciae natiirae selectae,

Norimberoae. 1766—R9. Vol 2 Fol.

Koch. KOCH ÍGiiil Dan. Jos.). Synopsis florae germanicae et

helveticae. Francof. ad M. lS36^-37. Vol. 2- 8o.

— nmh Ideti;.

KosfelccJii/. KOSTPXECKY (Vincenr,).

Krnpf. VON KRAPK (Karl), Besrlireibímg der nni Wien beriiin

wadisenden essl)arpn Sliwiiininp. Wien. 17S2 Heft 1— 2.

KroíÁ-. sil KROCKKR (Ant Joan.), Flora Silesiaca renovata.

Vratislaviae. 1787-90 Vol. 2. 8o,

Kromhh KROMBHOLZ (Vincenc, Jnl.), Naturgetrene khhlU
dung und Be.'5rlireibunn: der essljaren, .sclišidliciien nnd verdarliti-

genSrl.wiimme. Prapr. Heft 1 — 7, 18.31-41. Fol, Atlas Heft 1-7. Fol.

Knvze mne KDNZií (G ) ot .SCHMIDT (J.), Mycologisdie

Hefte. LpÍ|.7.í^ 1817. VM 1- 2. Ho.

Kiltz. dlát. KOTZING (F. Traug.). Synopsis Diatomearnm,

Hallae 18.34. 8o

Lnhiilnrd LARILLARDIKRE (Jac. Jnl.), Novae Hollandiae

plantannin .<<peciinen. Paris. Vol. 2. 1804—1806. Fol.

— nou. cnl. litem. Seríuni austro-caledoniniin. Paris. 1824 4o.

— Idcm. Rel.uion du voyage á la reclier-lie de la Peyroase.

Paris. 17í)8. 2 vol. in 4°. et 8°. avec atlas in fol.

L(tf't. !i'n. LAFIT.AU (Jos. Franc ). Mémoire concernant la

plante de Ginsen;, decoiiverte en Canade. Paris. 171S. 12o.

Lnijnsc. LAGASCA (Mariano), Ainenidades natiirales de las

E.tpanas. Oriimcla. 1811. 4o.

Lmn. MOMÍT DK LA MARCK (íean. Bapt.). Eocyclopedie
inethodi(ine. Bo(ani([ne. Paris. 1783 — 96.

— Idem. lUiistration des Genres, PÍ. 900 et 2 vol, de texte.

1791 scij 4o

Lnmnn. LAMANON,
Lamh, duch. LAMBERT (Aylon. Bourke.). Description of the

penus Cincliona London. 1797 4o.

— pin. Idem. A description of tíie genus Piaus, London
180.3. Fol. Vol. H.

J.nmour. LAMOUROUX. Tlialassiopliytes. Paris. 1813. 4°.

Lmi,)sd. fil. LANGSDORF et FISCHER. Icones filicum.

1810. Fol.

Ltpcfir. pyr. PíCOT DE LA PEYROUSE (Philipp.). Floe
des Pyrénées. Paris. 1795—1801. Fa.sc, 4. Fol.

— rot/. wÍ7. Lnhillnrdiere relation.

Lnrocb. DE LA ROCHE,
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Leand. tncr. LEANDRO do Sacraiiiento. Nova plantarum ge-
nera in act, acad. monac. Vil.

Leers. LEERS (Joan. Dan,). Flora berborneosis, Coloniae
Allobro-i. 1789- 8".

Lehni LKHIWANN (J.). Monograpbia PoteDtiilarnin. Hamburg.
1820. 4o.

Lens schw. LENZ (H.). Die nutziicben nnd scbadlicben

SdíwaiiiiJie. Gotha 1S31 8o.

L. afric. LEO AFRICANDS.
Leschcn I ECHENAULT.
L. Uoffm. LINK (Henr. Fried.) et HOFFMANNSEGG.

Floe nortugaise. Rostocli. et Berolini. 1806. seq. Fas. 10. Fol.

Less. LESSING.
LeUs. LETTSOM.
Lightf. scot. LIGHTFOOT (John). Flora scotica, London.

17Í7. Vol. 2.

Lin. LINNE seu LINNAECS (Carolus). Sjstema natnrae.

Lngd. B:ít. 1735, Fol. — Ed. 2. 1740. 8o. ~ Ed. 3. Hallae 1740.
40. — Ed. 4. Paris. 1744 80. — Ed. 5. Hallae 1767. — Ed. 6.

Holmiae. 1748. - Ed. 9 Lugd. Bat. 1756. — Ed. 10. Holmiae.
1758-59. Fol. 2. 80. — Ed. 11. Hallae. 1760. 80. Vol. 3. - Ed.
12. Holmiae. 80. 1766—68. 80, Vol. 3. — Ed. 13. cur J. E. Gmelin.
Lipsiac. 1788-93. Vol. 3 seu part. 10. 8°.

— clif' Idein. Hortiis Clilfortianus. Amstelodaini. 1739. Fol.
— i/en Idem, Genera plantarum. Leidae. 1737. 8°. — Ed. 2.

Leidae. 1742. — Ed. 3 Leidae. 1752. — E<1. 4. Holuiiap. 1754, —
Ed 5. Holmiae. 1764. — Ed. «. Viennae. 1767. Ed. 7. cur. J. J.
Rcichard. Francof. Moen. 1778. — Ed. 8. cur. J, C. D. Schrehcr.
Francof. Moen. 1789-91. Vol. 2.

— /«//. Idem. Flora lupponica. Amstelodami. 1737. 80. Ed.
2. cur. J. C. Sinilh. Loudini 1792.

— med. Idem. Materia medica, Holmiae, 1749. 80. — Edit.

Schreher 1772.
— nius. iJem. Musa cliffortiana, Leidae, 1736. 4°.

— spec. Ideu). Species plantarum Holmiae 1753. Vol. 2. '60.

— VA. 2. Holmiae 1762—63. Vol 2. 80. — Ed. 3. Viennae. 1764.
80. — Ed. 4. cur, Jonnn. Jacoh. Rekhnrd. Francof. Moen. 1779—80.
Vol. 4. So, — Ed. 5^ cur.'6\ L. VVilldenow, Berlini. 1797—1810.
Tom. 5. vol. 10. 80.

— sysf. Idem. Systema Tegefabilium. Rd. 13- cur. J. A.
Murray. Giltting. et Gotliae 1744. Gíittingae, 1784. Parisiis 1798.

—

Ed. 15. cur. J. J. Kocmcr et Jos. Aug. Schulles. Stuttgardiae.

1817—30. Tom. 7, Vol. 8. Mantissa in lum vol. 1622. 8°. — Ed.
16. cur. CuH. Sprenpl. Goltingae 1S25— 28. Vol. 5. 80.

Lin. f. dcc. LINNAEUS FILIUS (Carolus). Plantarum rario-

rum borti upsaliensis decas 1 et 'i. Holmiae. 1762—63, Fol.

— fnsc. Idem. Plantarum rariornm borti apsaliunsis fasciculas.

Lipsiae, 1767. 'ol.

Lin. trnns. Transactions of tbe Linnean Society. London.
1791. seq. 4°.

Lindl. coll. LINDLRY (Jobn). Collectarea botanica, or íigures

and botanical illustrations of rare and curious exotic plants. London.
1821. Fasc. 1—6, Fol.

— o.«. Idem, Ro.';arum monograpbia, or a Botanical bistory

of Roses. London. 1820. 80.
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Lhik (lixa LINK (Hen. Fr.). Dissertationfs botanicae, qutbus

accedimt primitiae jiorti t)<)tanici Rostctcliiensis. S liwerin. 1795. 4o.

Lhik et ono selt. Pfl. Idem et OTTO (J. G). 'Abbildun-

gen iiml Besíhreibiingen selteuer Pdanzen iin Berliner Garten. Berlin.

Fas. 1—9. 1«21 seíf 4o.

Lhin. LINNAKA. Journal fnr die Botanik. Von Sohleditendál.

Berlin. 1S26 secf.

/><>/.. hist DK LOBRL s LOBKLUTS (Malliias). Piantaruin

seu Stirpiiim liistoria, Antverpi.ie, I5',ii. Fol.

Ijofi. ic. Iileiii. Stir|)Mim iroiies Aniverpiae. l.')91. 4o.

LoM. cnb. LODDIGKS (Conr.). Botanical CaMnet, London.
1817 so<i. 12":

huefil. it LOEPKLING fPetr.). Iter Hispanicum, eller Rpsa
til spanska etc. Holniiue. 1758. 8". — Ed. gerin. Berl. Hralsand.

I7fi6.

Lois. LOISKLRUR DE LONGCHAMPS.
— h. um. Idein et Madame Lucie DEVILLK. Nouvel Iierbier

de r amateur, contfnant les descriptions, les li^iiires, la ciittiire, I'

Jiistoire et les proprietés des plants rares et nouvellet ciiltivées dans
les jardins de Paris. 1S30 se([. 8o.

Lonr. Dlí LOLHfíiRO (loann.). Flora rorliincliinpnsis.

Ullyssipone. 1790. Vol. 2. 8°. — Ed. ciir. C. L. Willdenoio. BeroL
1793. Vol. 2. 8o.

LinmU. LYNGBYE (H. C ). Tentamen Hydrophytologiatí da.

nicae. Hafniae, 1819 4".

Miicnrt voif. STAUNTON (Georj;). An aiitlientic accoiint of

au ciJíbassy in Ciiina. Lomlon 1797. 4". Vol. 2.

Murcif, MaKCGRAVIUS (fíeorg.). Historia rerum naturalimn

Brasiliae Ainstelodami. 1658. Kol.

níiirg.l. sHin. MARSDKN (Wiil.). Tlie history of Sumatra, Lon-
don. 17S3. io. — Ed. 2. 17S4.

Mnrl cri/pt. MARTlllS (C. Fr. Pli.), Flora cryj)togamica er.-

langensis. NDrim!). \'<i7. So.

Mart. ijcn. VON MARTIUS (C F. Pli.). Nova genera et spe-
cies |)l3n*aruiu, qiias in ititiere per Brasiliiun collegit et descripsit.

Mona.liii. 1823— 2.'>v Vol. 4 Fol.

— muf, med. hr. Idem. (C). Specimen Materiae medicae bra-

siliensis. Monacliii. 1S24. 4o.

— pním. Idem. Genera et species Palmarum, Monadiii. 1823.

Fol. Fasr. 6
— Kiirloffel. Idem. Die Kartoííel- Epidemie der letzten Jalire

oder die Stockfiiule nnd Ríiiide der Kartolfeln. Miindien. 1842. 4".

.1/rtW. tif. IMARTYN (Joiin"). Historia |)lantarun» rariorum.

Centuriae 1 decas 1 — 5. L(in<lon, 1728. Fol.

— rusí. MARTIN (Thomas). Flora riistica. London. 1772—
1794. 8o,

Mass. stap, MASSON (Francis.). Stapeliae novae. London.
1796. Fol.

M'tth. mi MATHIOL (Petr Ondej). Herbá jinak By-
liná. Na Ceskaii eC od Thadeáše Hújka z Hájku peložený.
W Praze. 1562. Fol.

Mitlh. Wel. Tentýž. Herbá ginik Byliná, sprawený od Joa

-

cliyina Kauierarya. Peložený od A. Hiibera z Rieseabalm a D, A.

% Weleslawína. W Praze 1596. Fol.

M. Bieh. wiz BIBRERST.
Med. MEDICOS (Fried. Casim.).
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Ment. nsl. nnt. Méinoires de 1' Institat natíonal des Sciences

et dps arts. Paris. 1796 seq. 4o.

nicm. sov. ijcn. Mémoires de la Société de Pliysique et

Histoirt" natiirelle de Gí'nve. 4o.

l\Iem. sov. b. n jinr. Méuioires de la Société histoire nata-
relle de Paris. Paris 17!'9. 4°.

Alem. mns. Méim)ire du Museum histoire naturelle. Paris.

1815 Sf.]. 4o.

M. et Koch. MARTENS H KOCH.
Menonv. voij. niia. THIERY DE MKNONVILLE. Voyage au

Gnaxara en N^uvt^lle Espa;:ne. Nmecky: Reise narh Guaxaka in

Neuspanicn. L»"i|)zig 17>íí. ýo.

IMentz ptig. MKNTZEL (Clirist.). Pugillus plantaruin rario-

ruin. Hrrolini. Iti82. F..1.

Mer. sur. MKKIAN seu GRAEFFIN (Maria Sihylla). Dis-
seríatio de generatione et inetaiiiorpliosi inspcluruiii siirinaiiiDsitiia

cum planlis, lloriljus et fructibus, quibus vesciinlur. Hagae. Coiii.

1726. Fol.

Illelzt). MKTZGER. Europaisdie Cerealien. Heidelberg.

1824. Fol.

E. Meij. MEYER(E.). De plantis labradoricislibri tes. Lijisiae.

1830. 8.— ptseques. ]^'E^ ER (G.F. 'W). Priuiitiae florae esseqneboen-

sis. Goeftingae. 1S1« 4o.

niich. tjeit. MKHELI (Petr. Ant.). Nova plantaruiu genera.

Florentia^ 1729. F«>I.

niichx. nm. MICHEACX (Andreas) Flora boreali-americana.

Paris. 1803. Vol. 2 4o.

— querc, Idem. Histoire des Clienes de 1' Amerique septcn-

trionalc. P..ris ]&0I. Fol. — E<l germ. rur. Kerne. ISOi.
— arh. MICHKAIX (André Franc.). Histoire des arbres

forestiers de V AwT\i\\\e Sfpten(ri«nale. Paris. I8f0

—

VA 4o.

J\íiU. ic. MlLl-KK (Joan.). Iton^-s plantarum. Londini. 1780.
Fol. E<l. germ Al>i>il<lt]n<:en dt-r nilixliclislo und sclinsten Pllan-

zen. Nr;rn()erg. 17KS. 1 1 Tlieil Fol.

Mirb. BRKISSK41 -Mirr.ELL (C. F ).

Mocmfi. MOKNCH iConr.id).

Mul. MOLINA (Giov lun). Sag<ífo sulla storia nafurale del

Chili. Bologna. 1782 &<>. — Ed gall. Essai sur V liistoire nat. du
Chili. Paris 17-9. «o.

Aíoreit. MOliETTI
Muris. hisf, IMORISON (Robert). Plaotarum iiistoria universa-

lis o.Koniensis. Oxoiiii l' 80 Fol.
— itTon wiz p^-dt^šjý.

]M'úU infus, MLLLKH (Otto Frideric ). Animalcula infusoria.

Havniae 4o.

Mnut. MCNTING (Abrah.). Pliyfograpbia curiosa. Leydae.
1702—-^7. Fol.

Murr. MURRAY (Joan.). Andr. Wíz Lin. Syítcma vegetabiliom.

ad 13.

Necfnux voij. NRCTOUX (H. ). Voyage dans la liane

Rgvpte, avrc des observations sur les diverses egptccs de sené.

Paris. 1808- Fol.

Nces. NEES AB ESKNBECK (C ). Das System der Tilze und
Sdíwámwe. \VurCzburg. 1S16 seq. Vol, 2. 4o.
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— mi.Idem etvNEES AB ESENBECK (Th. E. L.). DeCinnamouio
Disputatio. Bonnae. 1823, 4<>.

— Idein. Horae pliysicae b^irolinenses. Bonn. 1820. Fol,

JVees et II. NEES VON ESENDECK (E ). und HFNRY. (A. ).

Das System der Pilze. Bonn. iS37. Vol. 2. 8o.

Nces et Mont. NKKS VON ESENBECK et MONTAGNE.
JungermanniaruiK ]

lierbarii Moiitagneani species.

Ne.xlt. NESTLEK (C. G.). Monogn-ipliiu de Potentilla. Paris,

et Argfntorati. 18H». 4o.

Nicols. doni. NICOLSON. Essai sur I' bistoire naturell de
Saint-Doniingiie. Paris. 1776. 8o.

NilscU inf. NlTsCH. Beitr.ige zu Infusorienkunde. 1817. 80.

Noiselt. fruil. NOISETTE (Louis). Le jardio fruitier. Paris.

1813. Kase. 2. 4o.

Noron. NOROHA.
Niitt. NI TTAL (Tlioin.). The genera of Nortli Americaa

Plants aud a Catalogue of the species. Philadelpliia. ISIS. Yul.

2. 12o.
Oed. OEDER (Georg. Clirist.). w. Fl. dmu
Olivi (ulr. OLIVl (Jos.). Zoologia adriatica. Bassano.

17ít2. 40. '

Oliu. voij. OLIVÍER (Guil. Aug ) et BRUGUIERE. (Jean.

Giiil.). Vovage dans I' Empire Ottoman. Paris. Vol. 3. 4o.

Or-;. -ORTKGA (Cas. Gomez).
Otto. OTTO (J.) Versu-Jj einer Anordniing der Agaricorum.

Leipzig. 1SI6. 80.

Olo. OTTO(J. G ) in Verhan('lung*n der berliner Gartenbaiv

gesellscliuft.

Pitll. nstr. PALLAS (Peter Simeon). Species astragalorum

descriptae et iconibus illiistratac. Lipsiae. 1800. FoK
— ruxs. Idein. Flora rossica. Petropoli 1784—1788. Fol. VoL

2. Edit. iii 8". Francof. et Lipsiae. 1789— 1790. Part. 2
— ill. Idem. lUiistrationes plantarum imperfecte vel nouduiii

cognitarum. Lipsiae. 1803, Fasc. 4. Fol.

— it. Idem. Reise durdi versíhiedeue Provinzen des russi

-

sdíen Reirlis. Peter.sl.urg 1771— 177G. Vol. 3. 4°.

Pall fícauw. oirnr. w. Benuv. ownr.

Pitrtiinks. pnr. PASKINSON (Jolin). Paradisi in sole paradi

-

sus terrestris, o a ganien of fiowers, London. 1G29. Fol.

PnWrs. ti. PATEKSON (Will) A narrative of oiir journeys

in tho tíje country of the Hottentots, London, 1789. 4". — id. germ.

cur. J. R. Forster. Berlin 1790. 80.

Pav. PAVON (Jos). wiz R. et Pnv.

J>errot. scncf], w. Gnillein seneiininb.

Pers. PERSOON (Christ Henr.). Synopsis plantarum seu

Endiiridion hotanicum. Paris 1805- 18a7. Vol. 2. 12o.

— Idem. Synopsis uietliodica fungoruni. Gottingae. 1801. 8o«

Part. 2.
,— Idem. Traité sur les diampignoos comestibles. Paris. 1819.

80, — Ed. germ. cur. Diirhnch. Heidelberg, 1822,

— ohs. Idem. Observationes mycologicae, Lipsiae. 1796- 8<»-

— ic. Idem. Icones et descriptiones fungorum luinus cognito-

ruiu. Lipsiae. 1799—1800. Fasc. 2. 4o.

— ic. piet. Ideni. Icones pictae specierum rariorum fungorum.

Paris et Strass. 1803. Fasc. 2. 4o.

— mj/c. cur. Ideia. Mycologia europaea. Erlangae.1822—25. 80.
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Pet. Tf^/tfír. afr. DU PRTIT THUARS (Anbert), Plantes d«s
tlei de r Afrique austrulp. Paris 1804. 4°.

|. Pet. ijiiz. PP^TIVER (Jains). Gazophjrllaciuia naturae et ar-
^lis, Londini 1702—1704. Decad. 5. Fol.

— Fil. Ideni. Pterigrapliia americnna. Londini. Fol.
Phil. Frans. Pliilosopliical Transactions of the Royal society of

London. London aS anno 16'"5 4o.

Piso. PISO (Guil.) et G. MARGRAF. Historia natoralis Brasi-
liae ed. Juann. de Laet. Anistelodain. 1648.

Pleuk. PLKNK (Jos. Jac). Icones plantaram medicinalíani.
Viennae. 1778. Centur. 12. Fol.

Pluk. nim. PLUKENKT (Leonard). Alinagestam botanicnni
sea phyr. onomasticon. Londini 1696. 40.

— mntif. Idem, Almagesti botanici inantissa. Londini 1700.
— aiu. Idem. Amaltlieuin botanicum. Londini. 1705. 4o.

— pfujt. Ideui. Pbytograpliia seu Stirpium illustratio. Londini.
1691. Vol. 4. 4o.

Pluin. nm. PLUMIER (Charles). Description des plantes de \*

Ameriíiue. Paris. 1693—1713. Fol.
— fil. Idem. Traité des fougeres de I' Amerique. Paris. 1705,

foL
— gen. Idem. Nova plantarum Americanarum genera. Paris.

1703. 4o.

— ms. Idem. Opns manusrriptiim ParisHs asserTatuin.
— ed. Biirm. Idem. Pluntae americanae a C. Plumier detectae

et aj. Burmannu editae. Amstplodami. 1755. Fasc. 5. Fol.

Poálk PRESL (Jan S.). Poálkowé rostlinoslowí. W Pra«
ze. iS46. 2 díly.

Pohl hrns. POHL (Joan). Plantarum Brasiliae icones et de-
scriptiooes. Viennae. 18'i6. se<j. Vol. 2. Fol.

Poiv. POIRKT (J. E. M). Encyciopedie méthodique. Dictio-
naire botaniqiie. Wiz Lnni. irtion. continué par Poiret. Paris. 1804
—1803. Vol. 5-8. 4o.

Poit. POITEAU et TURPIN. Traité des arbres frutiers do
Duhamet. Nouv. edit. Paris. 1803. sefj. Fol. Wiz Duhnm. nov.

Presl lob. PRESL (Carol. Boiwoj.). Prodromus Monographiúo
Lobeliacenrum. Pragae. 1836. 8o.

Prcsl. PRESL (Joan. Sw.). w. Ponlk. RoufU
Pr. v. Neuwied. Reis. Prinz zu WIED-NEUWIED. Reise nadi

Brasilien. Frankfurt a. M. 1820.
Pnrsh am. PURSH (Frider ). Flora borealis americana. Lon-

don. 1814. Vol. 2. 8o.

Radili. RADDI (Gins.). Jungermanniographia etrusca. Mo-
dena. 1808. 4o.

Rad. ptjr. RADICS (Just.). De Pyrola etChimophila speciineo.

Lipsidc. 1821. 4o.

Riiusch. RAUSCHRL (Ern. Ad.).

Rafin. RAKINESQCE SCHMALZ (C. S.).

— med. Idem. Medical Flora, or mnaual of tbe medical bo*
taný of the United States of Nortb America. Philadelpliia. 1828—30.
8o. vol. H.

Rnnio. il. RAUWOLF (Leonií ). Aigentlidie Besclireibunjj def
Raiss in die Morgenlamler. Laugingpn 1.582—83. 4o. — Ed. ang.

in Ray. coll. trav London. 1693—1738. Vol. 2. 4o.

R. et Pttv. RUIZ (Hippolitus) et PAVON (Jo*.). Flora peru-
Tiana <tt chiiensis. Madriti. 1793— 1802^ Vol. 3. Fol.

»»*



XXVI

— prod. Idem. Florae periitianae et cliilensis prodroums. Ma-
díti. 1794. Fol. — Kit. 2. Roinae 1797. 4°.

nebcnt. ueom. RKBRNTISCH (Joan. Fr.). Prodroinus florae

Neomarcliicap. Berolini. 1804. 8°.

Red lil. RKDOUTÉ (P. J.). Les Liliacées. Paris. 1802-16.
Vol. 1— 8. Fol. Text aurtore A. P De Candolle Vol. 6—7. Text.

auct. F. De la Roche. Vol. 8. Text. auct. A. R. Delile.

— ros. Ideiii. Les Roses peiiites par P. J REDOUTÉ; de-

crites et classées par C. A. THORY. Paris. 1817—20. Vol. 2.

Fol. et 4o.

Red. et Thor. ro.<! wiz Red. ros.

Reich. REICHARD (Joan. Jac). Wiz Lin. syst. plantar. ciir.

Rcichard.
Reichenh. ne. REICHENBACH (H. G. L ). Monograpliia ge-

neris Aconiti. Lipsiae. 1820. seq. Fol.
— m. Idem. lllustratio generis Aconiti et Delphinii. Lipsiae.

i823 et seíj. Fol.
— cr, Idem. Piantae criticae seu Iconographia botanica. Lip-

siae. 1823-36. Vol. XI. 4o.

— íc. Idem. Týž spis.

— hort. Idem. Hortiis botanicus seu Iconographia botanica
exotica. Lipsiae 1827—.80. Vol. III. 4o.

— mni), Idem. Magazin der astlietischen Garten-BotaDÍk.
Lejpzig. 1821—26. 4o.

Rcit. et Ah. REITRR und ÁBEL. Abbildung der hundert
deutschen Holzarten. 17í»0. 4o

Rctz. RETZIUS (And. Joan.). Observationes botanicae. Lon-
dini. 1774. Fasc. 6. Fol. Ed. 2. Lipsiae 1779-91.

Rheed. VAN RHEEDE TOT DRAKENSTEEN (Henric). Hor-
tus indicus Malabaricus. Amstelodami. 1678— 1703. Vol. 1—12.

Fol.

Rich, RICHARD (Louis Claude). De Ordiideis europaeis ad-
notationes. Paris. 1817. 4o.

— con. Idem. De Coniferis et Cycadeis. Paris. 1826. Fol.
— lot. nie(/, RICHARD (Acliili )• Botanique medical ou histoire

naturelle et medicale des medicamens etc. Paris. Í823. Vol. 2. Ed.
perm. cur. G. F. Kunze. Medicinisdie Botanik. Berlin. 1821—20.
Vol. 2. 80.

— hydr. Idem. Monograi)Iiie de genre Hydrocotyle. Brnxelles,

1820. So.

Risso. RISSO (A.).

Riv. mon. RIVlNUS (Aug. Quiriu.). Ordo plantarum floe ir-

regulari monopetalo. Lipsiae. 1690. Fol.
— pent. idem. Ordo plantarum floe irregulari pentapetalo.
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ODDÍL PRWNÍ.

ROSTLINY CEVVNATÉ.
PLANtJE VASCILARES.

Rosllíny složeaé ze sklípkatiny a cew.

CAST PRWINI.

ROSTLINY JEWNOSNUBNÉ.

PHANEROGAMAE,

Rostliny cewnaté s dwojimi údy rozplemeowacími
(plodidly a rodidly) a s prawýni klem w semen.

TLUPA PRWNl.

ROSTLINY DWOJDLOŽINÉ ili SAUCEWlNÉ.

DICOTYLEDONEAE s. ENDOGENAE.

Rostliny cewnaté, jewnosnubné, wšamorostaucí

;

kel o dlohách dwau anebo wíce peslennýcli ; cewy
na saustedaé wrstwy (w kmenu) rocposlaweBé.

SHLUK PRWNÍ.

ROSTLÍNY DWOJOBALNÉ.

Rostliny IdéXoixxé ili saucewné s okwtím dwojná-
sobným, z kalichu a koruny složeným.

TÍDA PRWNÍ.

ROSTLINY LOŽNOKWTÉ. THALAMFLORAE.

Rostliny prostoplátené, jichžto plátky wynikají z

lžka kwtowélio.
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ftád 1.

PRTSKXRNÍKOWITÉ. RANUNCULACEAE.

Kalich 3— filujjenný, asto barewný, w paiípli slre-

chowilý nebo chlopnitý. Plátky stejnopoetné nebo nad-

poetné, nejastji inedníkowité, nlidy žÁóné. Tvinky
prostéj rnnožilé, poídku tolik jich co plútkw. Waje-
nik z worekw ninozitých. peslenowit nebo zawii na-

hromadných, w prwním pípadku nkdy dole srostlých,

málo kdy jednoduchý, innohowijený. nlek co wo-
rekw, nkdy pekrátkých. Plod innožitý z mohýíkinv
mnohosemonných, porídku dohromady srostlých w plod

tobolkowitý, u wnh pukající, anebo z holének nepuká-

wých, jcdnosemenných. Sf^mena w holenkách kolmo-

st oj ná nebo wisutá, IV mchýících rownovvážná, we dwau
adách po šwech pirostlá. Bílek weliký ; kel pemalý.

Zeliny, byliny, poloke, Ffdko kr**. Listy strdawé, ídko stí-

lné, celé nebo rozmanit rozdlené, ídko gložené a palistnaté. KwP-
ty obojaké prawidelué nebo neprawidelné, ojedinlé, broznné, wr-
diolipné, latPné.

Nyní se zná asi 700 rod*i (w 2T— 30 pokolenírli), neiwíce w
mírném a studeném podnebí, obzwlást na sewerné polokaiili, z ro-

win až na hory k Cáre snbowé rostaiirírb, W krajináib ol)rafníko-

wých nejmén jidi, a to jenom na wysokých liorádi. Ewropa a Asie

nejwíce jirb žiwí, Afrika a Austrálie nejmén.
W nejmnožšícli pewládá prwek otizwlášt prndký, nejwíce tS-

kawý ; mnolié jifh jedowaté, Inptaw ostré, nebo niíniiw ostré.

Nkteré jicii dáwají lél^y mocné ; ninoiié honosí se krásným
kwtení ; w te( lirikém a rolnickém ohledu jsau nepatrné.

Pro snadnjší pelded pokolení rozdluje se na

patero podadí : Prwní lvvero má prašníky wnšné,
poslední ale wnitní*

1) PLAMENKO fVITÉ. Kalich w pa úpti chlopnitý

a asto po kraji wehnulý. Plátky žádno nebo ploché

(bez niedniku)» Holénky nepukawé. Semeno wisulé.

Listy stíné.
^

2) KOmKLECOWlTÉ. Kalich w paupgll sti^echo-

witý- Plátky žádné nebo ploché. Holénky. Semeno
wisuté. Listy stídané.

3) ZARAUŠOTFITÉ. Kalich w paupti stechowitý,
Plátky ploché nebo nad nehtem s janikau medowau a

šupinkau, poídku dwojpyské. Holénky. Semeno pímé.
Listy slídavvé.

4) EMEICOJVITÉ, Kalich w paupti stecho-
witý. Plátky trubkowité, nejwíce dwojpyské, niednalé



nkdy žádné. Mchýíky mnohosemenné, pukající, n-
kdy w tobolku pauzdratau srostlé.

r.) PIIFOKOJFITÉ, Okwti dwojnásobné, 4—5-
lupenné, díwe rozwití stechowité. Kalich stálý. Plátky

ploché. Piašníky vvniti-ní. Mchýíkyj nkdy zbobulelé,

na wnilní stran mnohosenienné.

Podadí 1.

PLA.MÉ^^KOWITÉ. CLEMATIDEAE. ^

Plamínek. Clematis. Walprebk.

Pokrywka nižádná. Kalich 4— ólupenný, koruno-
uitý; lupeny w paupti chlopnité, nkdy po kraji we-

hnuté. Plátky žádné. Tyinky množité. Holénky osi-

naté se nlkau niowitau, asto prodlauženau.

P. pímij. C recta hin, Jacq. aiist. t. 291. Plcnk

I, 441. Schk, t. 151. Slarm f. 8. Dlisscld. 6. t. 19. Rostl.

1. oh. 9. Plamének Mat. Háj. 286. B. — IVel. 335. Ko-
en mnoholptý ; lodyha pímá, (3— 4' wysoká,) lysá ; listy

pcenosené ili wyšlrbené : úkrojw apíkatých, wej-

itokopinatých nebo písrdilowejitých , nejcelejších;

kwty konené, latnné ; lupeny kalichowé rozkladité,

trojžilé po krajích, na konci a hbetu plsnaté, wnit
bílé. Holénky srditozakulatlé, ocasem dlauhým pero-
wit wausatým ukonené. — Na kopcích suchopárných,
wýslunných, též w pasekách po Ewrop mírné a teplé.

Kwle od erwna do záí. "íf.
Listy cerstwé na jazyku a w hrdle násiln pálí, pak je Ce-

•weuí, zpryskují a wfedowatí ; listy suché skoro jsau bezCinné.

P. plotní C Vitalba Lin. Jacq. aust. 1. 308. Plcnk t.

442. Schk. t. 151. Rostl. \. ob. 10. Barwínek Hl. Mat.
IVcl. 334. Z koenu wvhání mnoho kmenvv pnulých,
hebkých, wtewnatých ((J— 10' dlauhých), konitých ; listy

peenosené ili wyštrbené: úkrojw wejitokopinatých,
zubalostíhaných, zakonitých, dole uatosrdiiých ; kvvé-

ty na konci rozeh rozpostauené we wrcholík latowitý,

listnatý, listu kratší ; lupeny kalichowé 4 rozložené, wn
bloplslilé, u wnil ponažlutie bílé. Holénky wejité,
smáknuté, nlkau prodlauženau perowit xyausaiau u-
konené. — W Ewrop mírné a polední. Cechy sn^id

jsau nejsewernjší krajina, kdežto roste. Kwle w lipnu
a srpnu. li. ^

Má se jako pedešlý, úCinkw jest ale sílnujšídi. ?,

P. srdilij. G. virginiana Lin. Kmen pnuly, lisly

Irojmo sekané: úkrojw srditých, oslrVch, hrub zubit-

1*

-sf



týcli anebo lalonaljcli; kwely dwojdomé, latnené. Po-
dobá se pedešlému. — Roste w Americe sewerné.

P. nicL C integriolia Lbu Jacq. aiist, 1. 363. Rostl.

1. ob. 11. Koen mnoholetý; lodyhy pímé (2' wysoké),

hranaté, dewnaté ; listy stíné, jakoby poloobjimawé,
sedawé , nerozdlené , wejitokopinaté nebo kopinaté,

nejcelejší, ostré; stojika konená, jednokvvétá; kwét roz-

witý nií ; lupeny kaJichovvé tyry, kopinaté, u prosted
a u wnit pékn tmawomodré a lysé ; holénky s dlau-

hými ocasy. — Roste w Rakausích, Uhích, Krajin, Ta-

^ tarsku, Sibii, na Kawkazu, w Lakonii, na Pyrenejích.'4-.

Barwínek. Viticella. Zaunrebe.

Pokrywka nižádná, lupeny kalichowé w paupti
zdwojnásobnné, chlopnité. Holénky s ocasy krátkými,

lysými nebo pýitými, nikdá pernatymi.

B. smutný. V. deltoidea Moench. Clematis Viticella

Lin. Sibth. t. 516. C. altera Cliis, p. 122. /. 1. Barwínek

. II. Mat. Háj. 186. — l^Fel. 334. Kmeny pnulé (6—10'
dlauhé), dewnaté, hebké, welmi wtewnaté; listy celené-
ho trojmo nejsloženjší : úkrojw nejcelejších, nebo 2—3-

laloných, wejitých, tupých, hrotitých; stopky (nejwí-

ce po 3) jednokwté, delší listu; kvvty (2" w prmru)
nií, u wnit tmawofialowé, wn bledší a barwy mdlé; ho«

lénky smáknuté, okrauhlé, krátkau, lysau plkau ukon-
ené. — W plotech a kowištích Ewropy jižné. Kwte od
máje do srpna. \.

U nás dulají se z nho besídky, k íenuiž wýborn se liodf

pro hustotu a dlaulié kwtení. Jest odrodek plnokwetý. Vlastnosti

jeho jako plaménkw.

Wtwina. Atragene. Atragehe.

Pokrywka žádná, lupeny kalichowé tyry, w pau-

pti skoro zdwojnásobnné. Plátkw mnoho rowných,

o polowic kratších kalichu. Holének ocasy dlauhé, wau-

salé. Dlohy w semen piblížené.

J'F. horní, A. alpina Z,í«. Jacq. aust. 1. 241. Schk.

t. I.7O. Slurm f. 20. Kmeny položené, sotwa se pnaucí,

šlahaunowité ; listy dwakrát Irojraosené: úkrojuw weji-

tókopinatých, zakonitých, pilowaných ; kwty modré,

nkdy bílé a žlutawé; stopky jednokwté, listu delší;

plátky nákopisowité, tupé. •-' Roste na horách, obzwlá-

št wápnatých, we wýšce mezi 400 a 1000 sáhy, jako
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w Rakausích, Krajin, Tyrolích, bw^caích, Sawoji, Pe-

demontu, Delíinátu, Prowincii.^K.

Podadí 2. >^

KONIKLEGOWITÉ. ANEMONEAE.

Žlutucha. Thalictrum. Wiesenraute.

Kwty nejasteji obojaké. Kalich 4—olupenny :

upeniivv wejitých, plálkowitých , pršiwých. Tyinky
mnohé. Worekiiw 4— 15. Cnélky krátké nebo dlauhé.

Holénky sedawé nebo nožkaté, mnohými brázdami dl-
nými zorané, nkdy irojhrané, nkdy trojkídlé, nkdy
napuchlomchjkowité.

Koeny inrcasaté nebo cliuclilaté ; listy stiídawé, na mnoho rozse-

kané, nkdy palistnaté : kwty latnn.

Z. maiší. T. minus Lin. Fl. dan, t. 732. Jacq. aust*

t. 419. Schic, t, 151. Rostl. 1. ob. 11. Koen mnoho-
letý; lodyha pímá, (I— 3' wysoká,) ponkud klikatá,

oblá, siwojínowalá ; listy wejité, strín peenoseOné:
úkrojavv lysých, píokrauhlých, na konci zubatých, we-
zpod siwých ; lata složená, hroznowitá ; kwty prosté,

nií, 4lupenné : lupen eliptiných, tupých, po kraji

zažlutlých, u prosted bled zelených, pršiwých ; tyi-

nek 14 ; holének 2— 4 podluhowatých, obak ostrých,

hndých. —
• Na lukách písitých po celé Ewrop. Kw-

le \v erwnu a erwenci. 1^.

Z. luní. T. flavum Lin. Fl. dan. t. 939. Jacq. aust,

1. 421. Rostl. 1. ob. 12. Koen mnoholetý, .mrcasatý :

lodyha pímá, tebas na sáh wysoká, oblá, nejlysejší,

vvetewnatá, brázdowaná ; listy wejité, tikráte stín
vvyštrbené ; úkroj klínowitých i klínowit kopinatých,

Irojsených s laloky kopinatými, ostrými, nejcelejšími;

celý list nejlysejší, wezpod skoro siwý : lata mnohoná-
sobná ; kwty pímé ; holénky podluhowaté, tupým zo-

bánkem ukonené. — Na lukách bujných, bahnitých, po
celé Ewrop. Kwte w erwnu a lipnu. 'í\.

Listy a koeny ííerstwé s kamencem moíiené barwí tkaniny

na žluto, skoro safránowo ; salmiakem bledší barwy se nahýwú.

I Mladé listí obmkCuje bidio: koeny mají tauž moc, silnjší ale,

KONIRLFX. PULSATILLA. KUCHENSCHFXLE.

Pokrywka trojlistá, od kwtu zdálená ; listuw

rozlin dlených. Kalich z 5 lupcnw korunowilých.
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Plátky žádné. Tyinek mnoho. IIoMnky mnoh^, dlau-

hými ocasy wausatoperowitými ukonené-
Byliny bezlodylié ; koen rownowážoý nebo mrcasatý, listy ko-

enowé rapíité, peenosekané nebo luloCnaté: kwCty ojedinlé ne-
bo okoliCené.

K' obecný. P. vulgaris MUL Anemone pulsatilla

£,m. Fl. dan. t» 153. Plenk t. 455. Sliirm f. 7 ct 4G.

Hayn. 1. t. 22. Dusseld. 9. t. 24. Rostl 1. ob. 12. Ko-
nikiec Mat, Háj. 1G9. Koen mnoholetý, skoro na pícf

dlauhý, co malík tlustý, temné ernohndý, mrcasatý;
listy po kwtu wyhánéjí z koenu : dosplé asi */? pídi

dlauhé, peenosekanéj díp trojených, nasekaných w la-

loky stíhanozubaté, jejichž úkrojky árkowité, ostré;

kwt divve listw wjráží a dospíwá, a podepen o stwol

nejwýš 3 palce wysoký, oblý, zelený, blonejhuatjší

;

pokrywkowé listy mnohodílné: lalokw árkowitých,
huatých; stopka jednokwtá ; kwt maliko nachýlený,

ze šesti lupenw íialowých, rozložených, kopinatých, o-

strých, wn huatých ; okolo tyinek ada žláz nožka-

tých. — Roste na kopcích kamenitých, wýslunných, po
celé Ewrop. Kwte w dubnu a kvvtnu. '^.

K. wisutý. P. pratensis MUL Anemone pratensis

Lin. FL dan. t. 611. Schk. /. 150. RostL 1. ob. 13.

Koniklec luní , zwonek kuchyský , wtrnice. Koen
neprawidelnými wysedlinami nerowný, tmaw ernohn-
dý, vvnitD blawý. Na po kwtu teprwa dospívvá. List

tyrjam stín peenosený : díp protisených s ú-

krojky árkowitými, ostrými; stwol na pl pídi wysoký,
jednoduchý, pímý , oblý , huatý

; pokrywka pimá,
mnohosená : úkrojii mnohodílných, huatých; stopka
Í'ednokwtá ; kwt wisutý, zwonkowitý, ze 6 lupenw
;opinatoeliptiných, na konci ochlípených, tmaw fia-

lowých, wn bledších, huatých, za kalichem ada žláz

nožkatých ; holénky s dlauhými osinami. — Roste na
místech kamenitých, wýslunných, w Ewrop tu a onde.
Kwte w dubnu a kwtnu. "H-.

Ten rod se potebuje w lékarstwí (^PuJsatilla nigricans) a jest

priídší pedešlého,

Sasakka. Anemone. Anemone.

Pokrywka trojlistá, od kwtu odlehlá : listw roz-

lin dlených. Kalich z 5— 15 lupen korunowitých.

Plátky a medníky nižádné. Tyinek mnoho. Holénky

mnohé, ostré, bczocasé.
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Byliny : koen inrcastaý* bambuliuatý, listy sekané nebo celé,

kwcty ojedinlé nebo umoiié.

A. Koen bambulinalý mnoholetý.

S. promnliwá. A. coronaria Lin. Knorr. del. t. Á.

4. Lam. 1. 496. /. 1. Rosil. 1. ob. ló. Ržika I. Mat.

198. A. Listy wšecky koenowé, dlauhoapícné, troj-

hrané, trojsené : díp mnohodílných s laloky ár-
kowilými, hrotitými ; listy pokrywkowé sedawé, mnoho-
dílné ; kwl (2—3V2" w prmru) wysoko erwený,
nachowý, íialowý, modrawý, lilákowý, žlutawý, bílý anebo
peestý ; lupenu kalichowých nejastji 6 eliptiných a-

nebo podlauhloeliptiných, wn pýilých. — W jižné

Ewrope a Lewantu. Kwete od bezna do kwtna. "4-.

Pro krásu swýdi kwtuw se cbowá asto w zahradách, kdežto

í plná býwá.

S. pej-cstá. A. pavonina Lam. A. hortensis lalifo-

lia Chis. 1. v. 261. p. 262./. 1. 2. Podobá se pe-
dešlé. Listy trojdílné : díp klínowitých , stíhanozu-
batých; listy pokrywkowé sedawé, podlauhlé, celé nebo
nedoslíhanéj kalich lupenw 10—12 kopinatých, nejo-

stejších. — W jižné Ewrop. Odrodek její, Sasanka
stkwlá [A. falgens), rozeznáwá se wélším kwtem a lu«

pny dole zauženjsími. Kwéte téhož asu. "fí.

S. hwézdowitd. A. slellata Lam. A. hortensis Lin.

Curt. mag. f. i23. Sibth. I, 515. A. hortensis latifolia

Cliu. 1. f. 249. /. 3. p. 250. 252. 253. /. 1. 2. R-
žika IL Mat. herh. 188. A. Rosil. 1. ob. 16. Listy

trojdílné : díp klínowitých, slihanozubatých, pokryw-
kowé sedawé, podlauhlé, celé nebo nedostíhané ;- lu-

penw kalichowých 10— 12 podlauhlých, tupaunkých. —
W Ewrop jižné a Lewantu. Kwl téhož asu. ^.

Jako pedešlá w zahradách se sází.

iS". srditá. A. palmata Lin. Andr. rep. t. 172. A.
hortensis latifolia Clus. 1. p. 248. f. 2. Listy srdité,
píokrauhlé, tup 3— 5laloné, zubaté, pokrywkowé seda-
wé, trojdílné ; lupenw kalichowých 10—12 podlauhlých,
žlutých. — Roste w Ewrop jižné a Africe sewerné.

B. Jiné mají koen oblý, tenký, dlauhý.

5. hájní. A. nemorosa Zíírt. Fl. dan. t, 549. Plcnk

t. 453. EngU bot. t. 355. Schk. t. 150. Stnrm /. 14.

Hayn, 1. . 24. Rostl. 1. ob. 14. Pohanina bílá; ržika
hájní. Listy trojsené : díp rozklaných, stíhanozuba-
tých, kopinatých, ostrých, pokrywkowé rapíité jako ko-
enowé w\hlížející: lupen kalichowých 6 eliptiných (bí-

lých). Roste w hájích, kowislích po celé Ewrop. 1f

.
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S. pryskynlkowd, A. ranunculoides Lin. Fl. dan. í. Í40.

Engl. bot. t. 1484. Rostl. 1. ob. 14. Pohanina neb ržika
žlutá. Listy koenowé, 3— ósené; díp tikrát ponaseka-
ných, stríhanozubých, pokrywkowé píapíkaté, trojdílné,

stíhanozubaté ; lupen kalichowých 5—6 eliptiných (žlu-

tých). — Roste w Ewrop sewerné a prostední. '^-.

Ta i pedešlá bylinka jest za Cerstwa ostrá, kži zpruzující,

C. Jiné mají koen swazen mrcasatý.

S. lesní. A. sylvestris Lin. Bull. t. b9. Curt. mag.
t. 54. Schk. t. 150. Rostl. 1. ob. 15. Mák polský, rži-
ka III. Mat. Háj. 168. C. IVel. 198./. 3. C. Listy trojmo
anebo ptnio sené : díp na konci stíhanozubatých,
pokrywkowé rapíkaté, podobné; stopka ojedinlá; lupe-

n kalichowých 6, eliptiných (bílých), — W Ewrop
mírnjší. Kwte na jae a w jesení. '4-.

Powahu má jako pedešlé.

Jaterník. Hepatica. Lbberkraut.

Pokrywka trojlistá, ku kwtu piblížená, jednokw-
tá ) kalichowá: listw celých. Lupenw kalichowých
3—9 dwoj — trojadých. Tyinek a worekw mnoho.
Holénky bezocasé.

Byliny bezlodyhé ; koen mrcasatý, listy rapíkaté, z piipe-

nw koenowýdi na mnoze wynikající, 3—7IaloCné, kožowité, stwoly

jednokweté.

J. Irojlalocnxj. H. triloba Chaix. Rostl. 1. ob. 16.

Anenione hepatica Lin. Fl. dan. t. 6l2. Engl, bot. t.

»1. Sibth. t. 513. Schk. t. 150. Sturm f. 7. Hayn. 1.

t. 21. Jaterník. Mat. Háj. 252. — IFcl. 299. C. Jaterník,

podlíska, podléska. Listy trojlaloné : lalokw nejcelej-

ších. — Roste w lesích, kovvištích stinných. Kwte pozd
W zim a asn z jara. W zahradách býwá plný. if

.

Hlawáek. Adonis. Adonis.

Kalich alupenný , pitlaený : lupenw nkdy u
^•zniku oddlených. Plátkw 4 — 15: nehtu nahého.
Tyinek mnoho z dolejška lžkowého wyniklých. Wo-
rekw mnoho. Holének mnoho na lžku wálcowitém
nebo kulowatém, nlkau krátkau hrotitých.

Zeliny nebo byliny ; lodyha s listím peenodeleným : úkrojuw
mnohoseCnýcli s iikrojky Cárkowitými ; kw6ty na wetwídi konené,
ojedinSlé, Cerwené nebo žluté. Nkteré jsau letní.

H. podzimní. A. autumnalis Lin. Schk. 1. 152. Curi.

lond. 2. t. 37. EngL bol, t. 308. Lodyha pímá (9"— I'

wysoká) rozkladitowtevvnatá, lysá jako celá zelina: li-



sty trojnásobnn wyslrbené : úkrojw preúzkých

,

árkowitych, ostr)ch ; kwty konené, ojedinlé (fi

—

9" w prmru) ; lupeny kalichowé lysé, rozložené ; plátky

(nejwíce 8) obwejité, na konci zaokrauhlené, podduté,
nejwice w polokauli sklimené, krwawé, na dn erné

;

holénky w elipsowitau ('/V dlauhau) hlawiku shlauené,
úkosn wejité, hrotité. — W jižné Ewrop na rolích,

dále sewernji zdiwoelý.O.
W zahradádi peCasto k ozdob.

H. plamenný. A. flammea Murr. Jacq. aust. t. 35d.

Reichenb. f. 495. 496. Hoikwt. Podobá se pedešlé-
mu ; liší se ale lupeny kalicliowými chlupatými, plátky po-

dlauhlými anebo podlauhle okrauhlými , rozloženými,

rownými, stejnobarewnými , šarlatowými nebo rusými,

a holénkami na hoením kraji blízko pod hrotem krát-

kým, wždy erwenawým, s okrauhlým zaubkem. — Ro-
ste w Cechách, Rakausích. O.

H. miniowý. A. aestivalis Lin. A. miniata Jacq*

aust. t, 34;). Hoikwt. Kalich dole draslawý; plátky

ploché, podlauhle, tupé, kalichu dwakrát delší; holénky
síkowanoswraskalé, w klas prodlaužený rozpostawenéj
kwty drobné. — Roste jako pedešlý. 0.

Jiné jsaa byliny (koenu mnohoietého).

H. jai-ni. A. vernalis Haijn. 1. t. 4. DUsseld. siippl-

\. t. 19. Rostl. 1. ob. 18. Falešné koení erné, falešný

eský ellebor Mat. TFel. 433. C. Lin. Ciirt. mag. t. 134.

Schk. I, ló2. Sliirm f. 56. Z koenu mnohohlawého
wyniká mnoho mrcas siln wlášeníkatých ; lodyhy pí-
mé, málo wtewnaté (','4— l' wysoké), oblé, nahoe ídce
chlupaté; listy dwakrát peren dlené ili wyštrbené

:

vikrojw jednoduchých anebo stíháno- neb dlenozu-
batých, s ukrojí neb úkrojky árkowitokopinatýmii kw-
ty konené, ojedinlé (2" w príimru), krátce stopkaté ;

lupeny kalichowé podlauhle, na konci zaokrauhlené, do-

le chlupaté; plátkw 10— 12, dwakrát delších nežli lu-

peny, kopinatopodlauhlých , tupých, na konci malinko
zaubkowaných, krásn žlutých nebo ryzých. — ^'a kop-
cích wýslunných až do jižného Šwédska, též w sewer-

né Asii. Kwte w dubnu a kwlnu. "4-.

H. jarwowý. A. pyrenaica. Decand. Listy koenowé
dlauhoapíné, apíku irojseného : úkrojw mnohose-
ných, nejhoejší sedawé, holénky wejité, hladké, dole
na pi obraubené, wybíhající vv zobánek smáknutý,
swinulý. — Na Pyrenejích, w Uhrich, Taurii.
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UCink&w oste jedowatýcli ; w Rusku asiatskéin koen se po-
tebuje w lékastwí, u nás nkdy inísto koenu Ceiucice erné se

poskytuje. — Krásná to rostlina, která so wýborn hodí do nasícb

zahrad.

Podadí 3.

ŽARAUŠOWITÉ. RANUNCULEAE.

Lakusník. Batrachium. Froschfuss.

Kalich alupenný, padawý : lupenw dole newy-
tažených. Plátkw 5 , na nehtu bezšupinéni janikau

medonosnau opatených. Tyinek a worekw mnoho.
Holének mnoho wejoitých, tupých, wraskami na píó
árkowaných.

Byliny wodní ; koeny kosinaté ; lodyhy plowaucí ; listy strí-

dawé, nejlysejší, wynoené zubaté, nálalo5ité, potopené wláskowito-
mnohosecné ; stopky ojedinlé; jednokweté, protilisté ; kwSty bílé,

na nehtu žluté.

L. rint. B. fluitans Rostl. 1. oh. 19. Ranunculus
fluitans L.am. FL dan. t. 376. Sturm f. 67. R. fluviati-

lis iVilld. Lodyha plowající, oblá, tebas 2— 3 lokte

dlauhá ; listy wšecky ponoené , sochatomnohosené :

díp árkowitých, nejdelších, rownolehlých; plátky (9

—

12) obwejité, kalichu delší j holénky lysé, na pi svvra-

skalé, neobraubené, krátce spidlaté. — W ekách ba-

hnitých, znenáblých, po celé Evvrop, Americe a Africe

sewerných. Kwéte w erwnu až do srpna. "4-.

Nat jeho usušená w Anglii a Francii dobytku howzímu místo

jiné píce se dáwá.

Prvskyník. Ranunculus. Hahnenfuss.

Kalich olupenný, padawý : lupenw dole newystá-
wajících. Plátkw ó, ídko 10, u wnit na nehtu šu-

pinkau zmnožených. Tyinek a worekw mnoho. Ho-
lénky wejité, smáknuté, hladké nebo ježaté, aniž ár-
kowané, nélkau hrotité.

Zeliny nebo byliny zemní; koeny kosmaté, swazenaté, chu-
dil até ; lodyhy oblé; listy celé zubaté nebo mnohodílné, nejvvíce ko-
enowé, pííowé, u wzniku wtwí anebo stopek stojící ; stopky kone-
né, ilžlabíckowé ; kwSty bílé, žluté, zídkakdy nachowé.

P. jazylioivilý. R. Lingua Lin. FL dan. t. 755. Rosil.

1. oh. 20, Metoluník. Koen mnoholetý, mrcasatý; lodyha
tebas nasáhwysoká i wyšší, pímá, málowétewná, oblá,

na dél brázdowaná, dole lysá, dutá ^ listy stídawé, tuhé,

wšecky pošwau lodyhu objímající, kopinaté, dolejší te-
ba na slcwíc dlauhé a palec široké, po kraji nejcelejší
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nebo malinko piIowan<? , tupaunké ; stopky prolilisté,

oblé, Ikwlé; kwt rozwitý, prmru 1 palce, krásn
žlutý, lesklý. — W bahnech a wodách stojatých po celé

skoro Ewrop. Kwte w erwenci. '>^.

Náleží k nejprudším swého pokolení; moí prý zwíata.

P. plamének. R. FlammulaZm. Rostl. i. ob. 19. Podobá
se dle jmní pedešlému. Mnohem menší. Listy lysé, ár-
kowité nebo kopinaté nebo píwejité, dolejší rapíkaté ; lo-

dyha nkdy koenatjící ; stopky protilisté, holénky hladké.

— Roste w celé Ewrop, též w Asii sewerozápadní, Africe

a Americe sewerných. Kwte w erwnu až do jesen. '4-.

P. plaziwý. R. reptans Lin. Fl. dan. t. 108. Jmní
pedešlého. Listy árkowité, nejcelejší, lysé; lodyha

plaziwá, u každého kolénka koenatjící.— Roste w baži-

nách po bezích jezerních w Ewrop, též w ín.
Úinky toho a pedešlého jsau jako pryskyníka jazykowitého^

mnohem wSak slabší.

P. plslnattj. R. illyrlcus Lin. Jacq. aust. t. 222. Slurm

f. 46. Rosil. 1. oh. 22. Koen složený z bambulin we-
tenowitých ; lodyha pímá (1— 1'// wysoká), jednoduchá,
mnohokwtá; listy prwotní celé, árkowitokopinaté, o-

statní trojdílné: lalokw celých anebo tup trojdílných;

kalich podchlípený. — Na pažitech, z Cech až do Tau-
rie. Kwte w kwtnu a erwnu. '4-.

Úinkw jako p. hlíznatý.

P. ledivmitý. R. Thora Zrn, Jacq. aust. 1. 442. Rostl.

1. oh. 20. R. scutatus. IV. KU. t. 187. Womj šlírowý.

Mat. JFcl. 396. C. Oddenek koenowý, šiký; lodyha

pímá (asi pí wysoká), jednoduchá, i—3kwtá ; listy

celé: koenowé rapíkaté i s lodyhowým sedawým ledwi-

nité, zejkowané, podkwtní, stíhané. — Na skalinách a

pastwinách snhu wnému blízkých, u hor jurských, Alp,

Apenin, Tater. Kwte w kwtnu a erwnu. T|.

Koen nemá chuti, tím prudší ale na, w em se prý srowná-
wá 8 p. lítým ili litíkem.

P. mnohoharcwný. R. asiaticus 'Lin. Sibth. t. 518.

Rostl. 1. oh. 22. P. zahradní turecký. Koen mnoho-
letý, ze swazku bambulin podlauhlowetenowitých a z

mrcas mezi n položených ; lodyha pímá (Va—l'^')*

jednoduchá, nebo dole wtewnatá, i s listím, stopkami

a kalichy huatá nebo pýitá; listy koenowé trojmo

nebo dwojtrojn sekané: díp zubatých aneb stíha-

notrojsených ; kwt nádherný (l^/s

—

2^\-í' w prmru);
lupeny kalichowé odstálé, pak ochlípené, wejilé ne-

bo wejitokopinatc , ostré; plátky obwejité, tupé;
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klas holénkowý wálcowitý ; holénky silnfí smáknuté,
hladké, lysé, w hrot liákowitý zkonené. — W Lewan-
tu, též na Oslrovvech eckých. Kwéte w kwetnu a e-
wnu. ^.

Ten krásný rod u nás w zuhradádi se sází, kdežto se mní
kwítíiii jednoduchým, poloplným a plným, bílým, žlutjm a Cerweným,
jednobarewným, w rozdílnýclí menácb, bu peestým. Též jest oste
jedowatý.

P. ivselistý. R. auricomus Lin, Engl. bot. t. 6i2.

Fl (lan. t. 66S. Rostl. 1. ob. 21. Oddenek (iV?" dlauhý)

kolmojdaucí, mnoho mrcasvv tásnatých wysílající; listy

koenovvé apíkaté , srditookrauhlé , nkteré celé na
hoením kraji lalonatostíhané : lalokaw hluboce tupo-

ncbo ostroz.ejkowaných, po kraji wnšném drobn zej-

kowané, jiné trojdílné, díp obwejitých, zejkowaných,
anebo dípalostríhanýcb, a dípek zejkowaných ; listy lo-

dyhowé rozdlené w 7 nebo 5 dip árkowitých, kopi-

natých, celých anebo pízubatých ; kwt (asi ^\í' w pr-
mru) žlutý : lupeny kalichowé kopinaté, ostré, pýité,

kratší plátkí!iw obwejitých. — Na paslwinách, w plo-

tech, hájích po Ewrop, w západní Sibii, na Žapan,
w Pensylwanii. — Kwte w jae a w lét.

Náleží mezi mírnjší.

P. lítý. R. sceleratus Lin. Fl. dan. t. 371. Curi.

lond. 2. t. 42. Engl. bot. t. (581. Plenk t. 456. Rostl.

I. ob. 12. Pryskyník I. Mat. JFcl. 196. A. Lilík, lu-

lík, žarauš , jaskyr. Koen letní mrcasatý; lodyha
pímá (I — I Ví' wysoká), dutá, wtewnatá , mnoho-
kwtá, nejwíce lysá jako ostatní díly ; listy trojdílné

:

díp trojlaloných , tup stíhaných , nejhoejší troj-

dílné: dííp podlauhloárkowitých , celých, píkwtni
podlauhlé, koenovvé a dolení apíkaté, nejhoejší sko-
ro sedawé ; stopky protilisté, oblé, árkowané, co list

dlauhé, ojedinlé, jednokwtéj kwt malý (3—i'" w
prmru): lupeny kalichowé kopinaté, ostré, bílé, nejly-

sejší , ochlípenéj plátky sotwa delší kalichu, pršiwé, po-
dlauhlé, bled žluté; plod klasowitý z holének pedro-
bných, obak wypuklých, u prosted nejautleji swraska-
lýcb, kratikým hrotem ukonených. — Roste w píko-
pech a potocích po nejwlšíra dílu Ewropy a Asie.

Kwte w erwnu až do záí. Q.
Nejprudší a nejjedowatejší ze wšecli naSinských ; sušením ale jak

ostatní té powaliy pozbýwá, naež bez nobezpeenstwí se muže jísti.

P. pnulliij. R. acris Lin. Curi. lond, í. 1. 39.

Engl. bot. 1. 652. Plcnk f. 458. Slurm /". i 6. Rostl. \.
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oh. 23. Pryskynik Hí. Mat. Wel 196. C. Oddenek
letní krátkV', dole ualy, mrcasalý ; lodyha pímá (Va'

— 3' wysoká), oblá, málo wtewnatá, mnohokwétá; listy

koenowé dlauhoíapíné , dlanil dlené na pt díp
klínowitych : prostední trojsené, poboních dwojse-
nych, s díípkami oste zubatostíhanými; listy powé
sedawé, trojdílné : díp árkowilokopinatých, nejhoejší

jednoduché, sedawé; stopky dlauhé, oblé, hladké; kw-
ty (V'?

—
^;V' w prmru); lupeny kalichowé rozložené,

kopinaté, tupé, náhuaté ; plátky obwejité, na konci

vvykrojené, dwakrát delší kalichu, ryzé, siln lesklé ;

wajeník polokulowalý; holénky smáknuté, patrn ob-

raubené , nlkau maliko ohnutau ukonené. — Na
lukách a paslwinách po celé Ewrop, Americe sewerné,

Sibii. Kwte od kwtna až do srpna. "4-.

Za erstwa welini prudký, takže kráwy prj', nažrawše se ho,

erwené mléko dojí. Usušeny, zdá se, není již tak ostrý a dobytku

ueŠkodí. W zahradádi býwá plnokwetý.

P. mnohokivHij. R. polyanthemos L,in. Weirai podo-
bá se pedešlému, liší se ale stopkami brázdowanymi,
lodyhau mnohokwtau i s apíky odslále chlupatau, ka-

lichem chlupatým, holénkami wtšimi, pílupými. — Ro-
ste na lukách, w hájích, mýtech po Ewrop prostední
a sewerné. Kwte w kwtnu až do lipna. "4.

P. pýífij- R. lanuginosus Lín. Fl. dan. t. 397. Sihth.

t. 519. Též podobá se p. prudkému; listy koenowé
trojsené, hedbáwité: díp zubat ponastíhaných ; lody-

ha pímá, mnohokwtá , i s apíky sehnutochlupat^,

stopky oblé ; holénky se nlkau hákowitau. — iSa wr-

ších lesnatých Ewropy prostední a jižné. "4-.

P. lezaivij. R. repens Lin. Fl. dan. t, 79ó. Curt. lond.

EngL bol. t. 516. Sturm f. 46. Rostl. i. oí». 24. Pryskynik
II. Mat. fVel. 196. A. Zarauž, zarúž, zaružel. Oddenek
krátký, wšude mnoho mrcasw wypauštjící ; lodyha (l^/V

wysoká) oblá, zmlka praužkowaná, dole oblaukowitá, k

zemi naklonná, pak pímá nebo wzstaupawá nebo roze-

stená, wyhánjící z úžlabíka listu koenowého neb nej-

dolejšího odrostky díw oblaukowit k zemi sklonné,
pak položené, a z koneného kolénka koenatjící, plazi-

wé; listy peren trojené: díp klínowitych, stíihanozu-

batých; stopky oblé; lupeny kalichowé kopinaté, ostré;

plátky o^)wejité, žluté, lesklé; plod kulowatý z holének
skoro okrauhlých, obak wypuchlých, po kraji tupém žlab-

katých. — Na lukách a pastwinách wlhkých po celé Ewro-
p, Sibirii, Americe sewerné. Kwte w jae a w lél.'^-.



n
Ten rod jest mírný, nehof n nás se dlají z noho políwky

konnkowé, jio nicliž nikdo jestc se nerozstoual. W zahradádi welmi

Cerstwe se rozplozuje a kwety naplHiije,

P. hambulinatý, R. bulbosus Z,w. Fl. dan. t, 551.

Plenk t. 457. Schk. I, 152. Rostl. 1. oh. 23. Koen mr-
casatý ; lodyha nad koenem napuchlá w bambulinu
kulowatau, asi co kukuicowé semeno wehkau, pímá,
(1^2— 2' wysoká), náwtwitá, oblá, brázdowaná, odslále

mkce chlupatá; listy koenowé na apícich dlauhých

trojsené, pípeen sekané : díp trojsených, stíhano-

zubatých, jichž poslední apíkatá; stopky oblé, bráz-

dowané ; lupeny kalichowé kopinaté, ostré, ochlípené,

chlupaté; plátky obwejité; plod kulowatý z holének

skoro okrauhlých, po bocích wypuklých, bitkých, na

konci se nlkau ohnutau. — iNa lukách a paslwinách

po celé Ewrop a Americe sewerné. Kwéte w jae a

w lét. 1|.

Trochu slabší pryskyníka lítého ; kwtaucí rostlina ostroty

swé pozbyla, wyjineli se koen. W zaliradádi býwá i)lnokwtý.

P. rolni. R. arvensis Lin. Fl. dan. t. 219. Blak. t.

31. Schk. t. .152. Rosil. 1. oh. 24. Koen hned se roz-

dlujíci 5 lodyha pímá, oblá, dole lysá, nahoe pýitá

C/s— 2' wysoká), wtewnatá; listy lysé, prwotní podlau-

hlé, na konci zubaté, koenowé trojdílné, piíovvé na
mnoho klané; stopky ojedinlé, konené, oblé, jedno-

kwlé ; kwt V2" w prmru široký; lupeny kalichowé

kopinaté, ostré, huaté, rozložené 5 plátky obwejité,
smáknuté, ploské, po kraji ostny dosti dlauhými, na
konci maliko ohnutými, tupými ježaté, na bocích bu
s ostny pekrátkými, bu bradawikami ; nlka stálá,

dlauhá, tuhá. — Roste na rolích, zelništích po Ewrop
prostední a jižné. Kwte w kwtnu a erwnu. O.

Powahami podobá se p. bauibulinatéaai.

Orsej. FícARiA. Feigwarzehkraut.

Kalich Slupenný
,
padawý. Plátkw 9 , u wnit

dole jamkau medonosnau opatených. Tyinek a wa-
jeníkw mnoho. Holénky elné , hladké , smáknu-
té, tupé.

IJyliny lysé: koen cluiclilatý, lodyha náwStwitá, listy apíkaté,
nárožité, stopky jednokweté, úžlabíckowé anebo koneCné, kwet žlutý,

dmcliélky nkdy w úžlabícku nebo na strauG koena.

O. janií. F. vrna Hiids. Rosil. 1. ob. 24. F, ra-

nunculoidcs Mocnch. Ranunculus Ficaria Lin. Fl. dan.



(. 479. EngU bot. 1. 584. Stin-m f. 11. Hayn. 5. t. 27.

Cclidonia menší Mal. Háj. 17ó. — TFcl. 206. A. Raupik,

raupowé koení. Bambuliny wetenowité anebo kejowilé,

hladké, hlede hndé, wnitr bílé, na palec dlauhé, swaz-

kowit nahoe spojené, a mezi sebau mrcasy wypaušt-
jící ; lodyha díwe pímá, pak položená, jednoduchá, na

pí dlauhá ; listy koenowé a dolejší powé srdité,

nejtupji hrubozejkowané, hladké, lesklé, pkn zelené,

asto u prosted skwrnau hndán znamenané, hoení
menší podobné ; lupeny kalichowé kopinaté, tupé

;
plát-

ky kopinaté, podlauhlé nebo náobwejité, tupé, žluté,

rozložené ; kwt l" w prmru. — Roste na lukách, w
plotech wlhaunkých, na zelništích, po Ewrop a Berber-
sku. Kwte w beznu a dubnu. '4-.

Nejuién wsedi pedeslýcli prudký. Bambuliny jsau ped kw-
teníin ostré, potom ale mírné; listy mohau se beze straím požíwati.

Rostlina brzo dokonáwá swíij zrst, takže pak w kjpré zemi zusta-

nau jenom bainbulinky, ježto pak deštm se obnažují, takže sprostý lid

má za to, že jsau žito s nebe spadlé. Jsauce ale škrobnaté, mohau
lidem za potrawu slaužiti : cliléb z mauky jejich upeený jest dobrý
a dokonce neškodliwý.

Podadí 4.

EMEICOWÍTÉ. HELLEBOREAE.

Blatauch. Caltha. Kuhblome.

Kalich barewný, z 5 lupenw padawych. Plátky

nižádné, tyinek mnoho. Wajenikw iS— 10. Plod z

mchyíkw 5— 10, smáknutích, rozložených, jednO-
pauzdrých, mnohosemennjch.

Byliny nejlysejší, lodyhy listnaté, oblé, listy srdité nebo led-

winité, píweskuw nezpímených.

B. bahní. C. palustris LÍ7u Plenk t. 451. Schk. t.

154. Stunn /. 8. Rostl. ob. 25. Koské kopyto III.

Mat. Háj. 255. A. — JTel. 302. A. Boleoko, blatauch,
niáslenka, žlutá tolita, msíek, erwilák, žluák. Koen
mrcasatý ; lodyha fl— 2' wysoká), oblá, brázdowaná, lysá,

dutá; listy srdité bu píokrauhlé bu okrauhlé : lalokúw
okrauhlených, odstáwa jících anebo wzhru wystáwa jících,

nejtupjší, lesklé, tup anebo okrauhlen zejkowané 5 a-
píky brázdowané, nejlysejší, koenowé nkdy I'// dlau-
hé ; nejhoejší listy sedavré; stopky konené a z úžla-

bíka hoejšího ojedinlé, oblé, nápýité, jednokwté ;

kwt brzo palec w prmru : lupenw obwejitých, na
líci pkn ryzých? plod z mchyíkw smáknutých,
kosowitých, swrašllých, hrotitých, semena wejcowitá. —
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Roste na místech wlhkých, podlé lauží, bahcn^ po celé

Ewrop. Kwte z jara. "4.

Panpata do octa naložená potebují se místo kaparek. Koeny
w sewerné Ewrop6 k peCení chleba se berau.

Upolín. Trollius. Trollblume.

Kalich barewný, 5— 10— lólupenný, padawý. Plá-

tkw 6
—

'50 malých, dole irubkowitjch, jednopyských.

Tyinek a worckw mnoho. Mchýíky mnohé, seda-

wé, píoblé, mnohosemenné.
Byliny pímé, lysé, prostední mezí pryskyníky ryzokwt5mi

a íemeicenii ; koeny uircasaté ; listy koenowé a lodyhowé apíkaté,

mnohosecné ; kwety koneCné, žluté, a pro mnohé lupeny barewné
pryskyrníkum plnokwetým podobné.

U> západní. T. europaeusZm. Schk. t. 153. Sturm f.
5. Hayn. 1. t. 12. Rostl. 1. ob. 25. Bublinka. Lodyha
tebas Vl-í vvysoká, pímá, oblá ; listy okrauhlé, dlanit

klané na pt díp klínowiiých, s dípkami klínowilými,

oste stihanozubatými, koenowé a dolejší lodyhowé a-
píkaté, hoejší sedawé ; stopky oblé, árkowané, nejly-

sejší, kalich lupenw 15 skoro sklimených w kauli, okrau-

hlých, nejtupjších. — Roste na lukách podhorních, wlh-

kých po celé Ewropé. Kwte od kwtna do srpna. '^.

ewipná to rostlina; hodí se dobe do našich zahrad pro swau
ozdobnost.

Talowín. ErA50HIS.

Pokrywka pod kwtem mnohosená, kwt sedawý z ó

—8 lupenw barewných, plátkowitých, podlauhlých, padá-
wých. Plálkw 6— 8, trubkowitých, nejkratších, nestejné

dwojpyských. Tyinek 22—30. Wajeník z 5— 6 wore-
kw. Mchýíky nožkaté, semena kulowatá, jednoadá.

Byliny; oddenek hlízowitý, podzemní; listy koenowé dlauho-

apíCnó, na mnoho klané, nejlysejší, po odkwetení zrostající, asící,

sehnuté, píswilé ; stwol jednoducliý, oblý ; kwet žlutý, w pokrywce
sedawýé

T. západní. E. hyemalis iSa/w. RostL 1. ob. 26. Hel-

leborus hyemaiis Lin. Jacq. anst. t. 202. Womj zimní

Mat. iVd. 394. C. Lupenw kalichowých 6— 8, podlau-

hlých. — Roste na místech stinných, wlhkých, na patách

wrchw, na kopcích lesnatých w Ewrop západoslední.
Kwte asn na jae nebo ku konci zimy. TI-

Rostlina ostrá.



CcmbRicb. Ht:LLtB0R(Ts. Chkistwurk.

Kalich stály z lupcnúw 5, oasto barewnycli. Plár-

kúw ó— 10 nehclnalvcl), trubkowitych, nejkrat^írli, dole
užších, WC dne žlázkau inedowau opatených. Tyinek
30— 60. Mchyííky prosté (3— 10), kožnaté* Semena
dwojadá, pupkalá.

Byliny lysé: listy koenowé apfkaté, znožt-ne debo dlanitS

dlené, |>iowé asto žádné, rozlifné ; lodyliy weiewnaté nebo príwe^
twité.

C. cirná. 11. r\\:^er Lin. Jacq. ausf. 1. 201. Plcnk

t. 446. Hayn. 1. t. 1. 8. Dussdd. 2. A 20. Rosd. 1. oh.

26. Ellebor cerny I. Mat. Háj. 362. B.— ÍVtl. 34J. C
Cemerice, enierka, kydíauka, sw. ducha koení, er-
né koení. Oddenek krátký, mnohonásobný, mnoho wlá-

šení dlauhélio, tlustého, wn tmawohndeho wvpauštjící.
Listy samé koenowé, na apících dlauhychj hladkých,
nahoe skoro oblých, dole poiwujících, /.nozené dlené :

úkrojw 7— 9, králce rapíkaiych, kožnaiych, kopinat po-
dlauhlydí. (nákopinatydí nebo náobuejitydí), ku konci
drobné /.pilowanych, lysydí, na líci, špinaw tniawozele-

nych, wezpod bledších. St\ví)l oblý (3 — 8" wysoky),
trochu nižší lislúw, s listem jediným, koenowému po-
dobným. Kwéty weliké (l'/! " «' priiméru) nachýlené, dost
rozložené : lupeny okrauhlowejité nebo eliptiné, tupé
nebo ostraunké, bílé, na dn nejwíce zelenawé, zwenku
nejastéji erwenawé nabhlé

;
plátky mnohem kratší

kalichu, íškowité, dwojpvské, zdné, na kratikém nehtu
sedící, padané: plod kalichem obaleny z ó— í) mchy rí^

kuw wejitopodlauhlydí, nlkau stálau rohatých.— Roste
na \vrších suchopárných, na lesnatých horách a podhoích
EwTopy prostední. Kwéte od prosince až do bezna.

Rostlina we wšei li cástkáth ostrá, i>rii(lká a jedowatá. Koen
w lékastwí uiitený, místo nliož i jiný se bráwá. Kwt zimního
> asu se wyskytuje, a proto sá/.í se do donic.

C. zelená. H. viridis 1J.n. Jacq. aiist. t. 106. Schk*

t. 1S4. Haifn. I. t. 9. Diissfld. snppl. 2. /. 22. 24 Rostl.

1. oh. 27. Ellebor erný I. Mat. Jfel. 431. C. Dle jmní
podobá se pedešlému. Stwol chudowtwity a pod
wlwemi listnatý; listy apíkaté, znožen dlené í úkroje
sedawé, dlauze kopinaté, ostré, oste a hluboce zpilowa-

né, wezpod žitnatoswraskalé, tutéž Ivsé nebo pyíko-
wané ; kwty zelené: lupeny kalichowé piokrauhlé, o-

štraunké
; plátky íškowité, smáknuté, s pvskoma wewi*

nntyma.— Hoste w lesích a kowištích wywyšenjších po
^^Ewrop prostední a jižné. Kwte w beznu a dubnu,

I
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Koen maje wlastnosti pedešlého jako on se iiotrebiije.

. smrclutá. H. oetidus Lin. Black. t. 57. Plenk t.

4 49. Hayn, \. (. 10. DiissdJ. svppl. 2. 23. 24. Rosil.

1. oh. 28. Ellebor III. Ma(. TVel. 432. A. Oddenck sko-

ro kolmojdaucí, 5—10 palc dlauhý, kratší wlášení wy-

pauštjící ; lodyha (l— 2' wysoká) pímá, oblá, listnalá ;

listy zoženosekané :krojw podlauhloárkowilých, pes
ti twrtiny od konce zpilowanycli, kožnalých, tuhých;

k hoejšku lodyhy zwlšuje se apík, a w té míe zmen-

šuje se list; kwéiy nií, mnohé w hrozen rozposlawcné,

slopkaté, u wzniku stopek listenem opatené; kalich

kulovvalý, baatý : lupenw píokrauhlých, nejlupéjších,

ze žlutá zelených; plátky kratší kalichu, íšowité, nedo-

dwojpyské, na krátkých nehtech; plod z 3 mechýí-
kijw nadmutých, nelkau rohatých.— W krajinách Ewro-

py západnéjší, prostední a jižné. Kwte w podzimku a

zim. '4".

Též k jedowatýin rostli náin náleží,

CeRNUCIJA. NlGFXLA. ^IGELLE.

Kalich ólupenný, barewný, korunowiiý, rozložený*

padawý. Plálkw 5 — 10 malých, dwojpyských, na nelitu

s janikau medonosnau. Tyinek mnoho \v mnohonáso-
bných adách na 8— 10 swazkíiw rozpostawených. Wo-
rekw 5 — 10 , wíce méné dole srostlých , dlauhými
nlkami rohatých. Mchýíkw tolikéž, w tobolku 5— 10-

pauzdrau wíce méné srostlých, u wnit pukawých, nél-
kami stálými rohatých. Senicna mnohá, wejitohranatá.

Zeliny; koen malý, kolinojdaiirí, málo nircasaiý ; listy zpecnG
sekané, wláskowite innoiiodílné ; kwety koueCné, bílé nebo niodra-

wé) semena koenná.

C. obalená. N. damascma Lin. Schh. 1. 146. Jiayn.

r>. t. 15. Rosil. i. ob. 29. Kmín erný planý. Mal. Háj.

224.^. Koen letní, útlý, kolmojdaucí; lodyha pímá, l' i

wyšší, nejastji od dola odstálowctewnatá , lysá jako
celá rostlina ; listy dle obwodu kopinaté, hoejší širší,

dwakrát zpeené stíhané : úki-ojw árkowitých, peo-
strých ; kwéty konené, ojedinlé, obklíené pokrywkau
2 7— 10 listLivv lodyhowým podobných složenau; lupeny
kalichowé podlauhlokopinalé, ostré , rozkladité , bled
modré s tmawéjšími žilami; plátkw 5— 8, jasné zelených,
mode nabhlých, s pyskem hoením širokookrauhlým,
tupým, s dolením wejitým dlauhowlasým ; prašníky bez-
osínné j méchýikúw 5, srostlých w tobolku zakulallau.
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napuchlau, mázditau, cnlkami podwinuiymi rohatau,

nahoe 5 ští'rbinanii pukající, a krom 5 pauzder se-

menonosnvlí jcšl ó práždnvcli mající; semena we wnilr-

ním úhlu trojhraná, napí swraskalá, erná. — Roste w
osení w krajinácl) podlé moe stedozemního. Kvvéte

w erwnt) a hpnu. tj.
Olilítiená rostlinu zaliradní, asto kwet napliiající promnaíin

])Iátkuw a jfdué ástky tyiuek w lupeny kalichowé.

C. domácí. N. satíva Liti. Plení f. 4 38. Sibth. t.

511. Hayv. G. t. IG. Diissdd. snppl. 2. t. 1. RostL 1,

ob. 29. Kmín erný domácí Mat. Haj. 224. — //.
283. Lodyha pímá (I — 2' wysoká), hranatá, pýitá

:

wtwí píme odstálých ; hsty drobn pýité, dle obwo-
du srdité, zpeenodwojdilné : ukrojw árkowitoko-
pinalych oslrych ; kwty konené, ojedinlé na stop-

ce « ," dlauhé, w prmru '4 palce, bílé nebo žluté :

lupeny kalichowé obwejitopodlauhlé, nehetnaté, žilnaté;

plátky mnohem kratší, dwojpyské, zelené
;
prašníky tupé,

plod z mén mchýíkw, nežli jest woreekinv, složený,

nikami pímými rohatý; mchy íky nenaíauknuté, na
wnitních hranách a na zebrách bbetních mkkooslenné

;

semena mnohá, podlauhlá, erná. — Roste s pedešlau.
Kwte w lét.O*

Semena koenná potebují se jako pedešlého rodu ku koenní
a ílowau kmín erný (Semina Nigellae, Cuniini nigi, Melantliii).

OrlíCf.k. Aquilecia. Aceelei.

Kalich ólupenny, padawý, barwený, plátkowitý. Plát»

kiiw h nahoe otewenych, dwojpyských : pysku wnš-
ného planého, wnitního nejmenšího, dol prodlauže-
nyrh w ostruhu dutau, na konci mozolatau, mezi lupeny
njící. Tyinek mnoho do swazkw 5 — 10 postawe-
nych ; nitkv wnitní pometawé, bezprašniné, rozšíené,
blanowiié, podlauhlé. VVorekw ó. Mchýikw tolikéž

mnohosemenných, nikami hrotiých.
Byliny pííiiié ; koeny nircasafé; listy koenowé nebo dolejší

dlauhorapíCnc : rajiíky trojsené, dwojtrojn sekané: likroj troj-

secnNcl), zubatých, asto tupých, hoejších w laloky Cárkowité dlených
anebo sekaných ; kwSty konené, modré, bílé, ržowé anebo nacho-
Vié, zídka špinaw žluté.

^|. O. obecný. A. vulgaris Lin. Fl. dan. t. 695. Plmk
^i 437. Hayn. 3. /. G. liostl. 1. ob. 30. Orlíek Mat. Háj.

114. B. — frel. 20S. C. Oddenek šiký, oblý. mrcasa-
tv, asto mnohohlawý ; lodyha pímá (tebas 2' wysoká),
ublá, árkowaná, lysá nebo pýitá, nahoe utwiiá ; li*



$iy dwojtrojn sekané : úkrojú okrniilílycli anebo íii-

rore ol)\vei(;iir> okraulil}' cli, dwoj- fn^jlolonytli s lalo-

ky lup a hrub slrílianovvrauljkowaných, na líci tmaw
zelené, wezpod siwé ; kwty wcliké, konené, nií, modré
aneb fialowé, (poídku ržoué nebo bílé); kalich bipenw
kopinalých, tupaunkých , rownVcli, plochvíh; plátky s

oslruhau, do wnil hákowit ohnutan. a s \vní.n\ni py-

skem welikym, nejtupjším, mlce \v\i-ízniilyni, o polowic

kratším ostruhy, maliko kratším tyinek anebo co onv
dlauhym ; 10 nedošlých tyinek kopinaiych o V'>» krat-

ších nežli tyinky plodné ; woreky zdélí tyinek ; se-

mena erná, lesklá, pedrobn prohluben tekowaná.

—

lioste na lukácli horních a lesních po welikém dílu Ku-
ropy a sewerné Asie. Kwte w kwtnu a erwnu. '4-.

U nás w zaliradácli pro ozdobu obyfjná rostlina, která/, netoliko

rnziDanitými barwanii se niCní, anolirž i kwet naplfinje (Mat. Wel. m.
u. wýkres praw)), buze yCinky se iiienf w plátky ostriÉÍiaté, ostra-

lianii.do sebe zastrené, buže plátky s nejmnožSíini tyinkami zji-

nuCnjí se w lupeny ploché, barwené. Jindy potfebowala se w lé-

kastwí.

O. jarní. A. canadensis /!<//<. Cvr(. ina^^. f. 2iG.

Schk. t. 146. Podobá se pedešlému. Ostruhy plálko-

wé jsau ale rowné, nlky a tyinkv nji, lupeny kali-

chowé pííostré, maliko delší plálkinv; úkrojky listowé

trojené, na konci pítupé, stíhanozubaté. — W Americe
sewerné i u nás w zahradách pro ozdobu hojn se sází.

OSTROŽKA. DeLPHINIIJI. RnTEKSPOKN.

Kalich .Mupenny, barweny, padawy : lupenu hoej-
šího w ostruhu dutau prodlauženélio. Plátky 4 nkdy
dohromady srostlé, hoejší 2, dole na píwsky (wnil-
ní ostruhu) w ostruze za\vi;ené, prodlauzené. Tyinek mno-
ho. Woreek 1— 5, asto 3. Mchyíkinv tolikéž oddle-
ných. Semena mnohá suchozbobulelá.

Zeliny koene drobného nebo bjliny koene i)nswako\\ilého;
lodyliy pímé, wetewnaté : listy apíkaté, dlanit mnoiioseíné ; l-.wf-ty

hroznaté, modré nebo bílé, |)oridku riižowé nebo peesté, peídko
žluté : listeny 8 u každé stope-ky.

A. Koruna na pohled prostoplátend ; ivoreirk a m-
chýrik ojfdinHij-

O. zmonenuná. D. AjacisXm. Z), dalius Clus. 2. p.
206. f. I. Swalník králowský. Mal. Háj. 289. Lodyha
wztyená (I— 2' wysoká) jako ostatní díly wíce mén pý-
iitá, jednoduchá nebo na málo pímých ntwí rozd-
lená, jichž každá jako lodyha nosí hrozen dlauhy, bo-
hatý, hustý: listy mnohokrát 3— ósené : úkrojiiw ár-



kuwiluko|jiniit^'cli až i ÚAkuúrkovvilvcIi ^ úkrojecky o-

sirvini ; sit>|>eky dlíiuli^ co lislen árkowity nebo krulši,

n }^)n)sii'etl ješl s d«eina lislenoina ; kwelv modré,
fiitlowó, ržo«t', bílé, j)reslé ; ostrubn kalibowá rowná
nebo wzbiini obrácená /.dlí swebo bi|jenu ; koruna w
jedinaii triibkowitau 08(rubu prodbuižoná s lalokoma
pn^jlraniina kratkvnia a prostedním delším dwojsenýin,
na jehož wnilní ploše nejastji nkidik Imawýcb, koi-

mojdaucícli a úkosn}cli ar; wajeník jednoduchý a

mchy ik též ojedinlý, weliky fl" dlauhy) skoro plstia-

l i^yiiy, na konci ufaiy, a tmlkau pekrálkau na je-

dné stran rohatý.— Koste w Lewanlu. Kwle od erw-
na až do srpna. O.

W /alirailách |irelin)o sázfiiy rod a obyegn osIroZknu an-
ylicknn t-ili nlzl;au nazýwan\, rasto proiiieuuje se Jiwteiit (lo|)ola

nelio /t-ela pinviii. Tinawé árky mají jakausi podolmost «e eckým
i-towcm AIA neltu AIAI, |>rutož rostlina ta byla itarýini básníky J^a-
jcuwi wnuwáaa.

O. pijiild. D. pubescens Dccnml. D. consolida lu-

xurians Sibtk. t. ó()4. Podobá se pedešlé a zdá se, že

s ní se mate. Má ale lodvhu wyšší ("2— 2'/2' vvysokau), ští-

hlejší, nahoe na wlwe delší odstálé rozdlenau, sto-

peky delší lisienfiw, dwakrát delší ostruhu lupenowau
a hiawn mchy iky wejitopodluhowalé, neualé, anobrž
\v nlku divakrál delší se konící a hust pyité. 0.

Též w zahraJáfli jako pedešlý se sází a iiiiwá nejobyCejaji
kwfty modré; dílem plné.

O. polní. D. consolida Lin. Fl. (lan. t. 683. Plenk

t. \V-\. Rostl. 1. ob. ;'>0. Swalník králowský Mat. frd.

338. Ostrožka, slraka, ostruha rvtíská, swalník. Lo-
il\ha (',4— 2' \vYst)ká) i-ozkladilé wtewnatá, pímá, oblá,

pyi-itá; listy tr<»jsec!fié : úkrojvv protisen klaných s

hilokv árkowit k(»pina(ymi ; hrozen konený, vvelmi íd-
ký, králky (soiwa wíce 7 kwliiw nesaucí) ; stopckv ro-

/.cwené, delší kwtu a listenu, ostruha lupenowá malí-
ivo nahnutá a kosovvitá, oblá, tupaunká ; mchyrík ojedi-

nlý, wálcovvity, obak zosteny, lysý. — Mezi obilím

po celé Kwrop a í\merice sewerné. Kwle w erwnu
a lipnu. O.

KvkCty j«'ií l>\waly jindá w lékaistwí užíw.íny. Tyto troje

.swrtliu popsané rudy i^aii prudce niámÍMé.

li. Pia/lil/ ílyiij rozdfUné, a 3— .ó icoieikiliv.

O. réivolislá. D. Staphisagria Blak. 2Gó. Plenk t.

i 3 i. Sthfh. 1. 508. Dihsfld. 15. í. 6. Rosil. 1. ob. 30.

Wšiwcc nebo wšivvá bylina Mat. if^cl. i52. VVšiwcc, Imi-

doš, kapucínské semeno. Lodyha |>im (2— 3' wysoká).
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jednoduchá nebo málo wtwitá, oblú, chlupy dlauhými

rownowážnými obrostlá; listy obšírn, okrauhlé, srdité

wvkrojené, dlanité h— Qlaloné : lalokvv klínowitých troj-

sených, s ušty nkdy stíhanozubatými nebo celými,

ostrými, pýitými ; hrozen konený, dlauhý, ídký ; sto-

peky nejmén palec dlauhé, dwakrát delší kwtu, jako

lodyha a stopka clilupaté, Ikwtó ; listence na stope-
kácii sedící; ostruha nejkratší tlustá; wajecníky huatý;
mchýikw S welkých baatých ; semena kulowatotroj-

hraná, tlustá, erná, adami lkowaná. — Na místech

rumných, na Tenerif, u Gibraltaru a w krajinách podlé

Moe stedozemoího a jaderského. Kwte w kwtnu a

erwnu.
Semeno jelio weluii prudké (kapucínské) potebuje se w lé-

kárstwí.

WOMBJ, ACONITUM. ElSENHUT.

Kalich Slupenný, plátkowitý, nkdy padawý : lupenu
hoejšího (lebky) obšírného naddutého , 2 poboných
(kídel) okrauhlých, 2 dolejších podlauhlých. Plátkvv
5: 2 nejmenší nehtowité , asto w tyinky promn-
né, 2 hoejší pod lebkau piložené dlauhonehté, na
konci w misek rozšíené se dnem míšku nebo koncem
plátkowým (oslruhau) mozolowatým, ohnutým, ústí pro-
dlaužené w pysk podlauhlý, wykrojený. Tyinek mnoho.
Mchýíky 3—5 mnohosemenné.

Byliny: koeny hlíznaté (repowité) ; listy pKowé dlanit 3 — 5
dílné: lalokw stríhanozubatýcli anebo nmoliosenýcli. Hrozny ko-
neCné , stopky gednokweté z úžlabíCka listeniuv wyuikajcí a dwa
listence nesaucí. Kwty weliké, neprawidelué, modré, bílé nebo žluté.

IF. jtdhoj. A. Anthora Lin, Jacq. aust. t. 382.
Plenk t, 436. Reichenb. ac. 1. 1. ill. f. ;69. Rosil. I,

ob. 38. Jedhoj Mat. JFd. 469. Mníšek dobrý. Koen
epowitý (2 — 3" dlauhý) asi palec tlustý, potraušený
mrcasy; lodyha, I

—

Vj-Í wysoká, oblá, pímá, maliko
prohýbaná, hust listnatá; listy znoženo-odílné , n-
kolikoušetné : úkrojw krátkých , tupých , odstáloroze-
wených, rowných, ostrých, árkowitých ; hrozen mnoho-
kwtý, bwný; stopka, stopeky, kwty a plody pýité

;

stopeky pím odslálé, sigmowit prohnuté ; listeny ár-
kowité, stopeek dwakrát kratší, ostré ; listence kratiké;
kwty pýité, rusé : lebka polokulowatá, naped nad
koncem wtlacná nebo jako wyíznulá, ostrá, otworu
brwitého, poboné lupeny píokrauhlé, rohaté, u wnit
u po kraji chlupaté, nejolejší nestejné

;
plátky rusé.
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ohnuté 8 nehtem útlým, ostruha kukh)\vá oste podlo-
mená, hlauatá, na hrhetí' ztenená, s pyskem obsrdóiiym ;

woieckvv 5 pýrilvch ; njechýiíkúw 5 pýitých , nl-
kau rohatých. — Na horácii wápenilých, suchopárných,
w Ewrop prostední teplejší a jižné chladnjší, též na
Uralu a Kawkazu. Kwéte w srpnu a záí.

Od dáwná se mel ten rod za lék |)roti wšelikémii jedn,

1f^. psáno?: A. Lycoctonum Jacq. aust. t. 380.
Rcichenb. ac (. 50. ol. 54 — 58. Rostl. 1. ob. 31.

W. wloí Mat. JFel. 394. Psímor, vvlímor. Oddenek
hlí/.owilý, mnohomrcasý. Lodyha pímá, 2— 2V2' wysoká,
obláj hladká, pýilá ; listy pýifé, dle obwodu okrauhlo-
ledvvinité, pes prostedek dlanito 5— 7 dílné: lalokw
trojsených , stíhaných , s ušty kopinalými stíhano-
senými ; hrozen nejwíce jednoduchý, pýitý; listeny

dolení trojdílné, hoejší celé kopinaté ; listence ár-
kowité; stopeky kratší kwétu ; kwéty rusé, maliko py-
rite; lebka homolowitá, wysoká, tupá^ nad koncem naped
maliko wtlaená ; ostruha zawitá, pysk obwejitý. — W
hájích chlumních po Ewropé sewerné a prostední.
Kwéte w lété. "4-.

WSecky díly té rostliny jsau jedowaté.

W. Salaniánck. A. Napellus Z<«. Hayiu 12. t. 12.

Reichenb. iil. t. 1—3. Dusseld. suppl. 4. t. 21. 22. Wo-
inéj šalamaunek, zlý mníšek, mordovvník. Oddenek z

nkolika hliz epowitých, krátce mrcasatých; lodyha

"A— 4' wysoká, wztyená, jednoduchá, ídce nahoe málo-
wtwá; listy na líci tmawé zelené, lesklé, wezpod bled-
ší , dlanit 5

—

Tdílné : lalokw dole klinowit zúže-
ných 3sených s úkrojky, slíhanotrojsených nebo sti-
hanozpilowaných na uši íky kopinaté nebo árkowité

;

hrozen konený, jednoduchý, dole ídce wtewnatý, hu-
stý mnohými kwty Imaw íialowými, poídku bledé mo-
drými nebo bílými ; lebka polokruhowit wypuklá (též

trochu wyšší nebo nižší) s krátkým zobaneni
;
plátky na

nehtu proti lebce obráceném rownowážné, s ostruhau
krátkau, málo prohnutau, pihlawallau ; woreky ti,

hned po odkwtení rozewené, pak ale zpímené ; seme-
na oste trojhraná, na hbetu tup swraskalá, erno-
hndá. — Na horách wysokých a nižších w Ewrop pro-
stedni a dílem i sewerné. Kwéte od lipna do srpna.

Ten rod co do srstnatosti, délky rapíkii a stopek, širokosti

úkrojuw a lalokw listowýcli , hroznu delšího, hustšího nebo idšího,
ostruhy delší nebo kratší, welini se proiiieuje.

Ten a následující rozeznúw&jí su prwkem prudc« máuiiwým)
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a |)oskytii}l wU>orni léky. W zuhradácli se sází pro ozdolm, at-Uuli

íilCji následujfrílio.

W. prawi). A. Stoerkianuin Itdclinih. ill. i. ~l. Jio.rfl.

1. ob. 3'i. Aconilum inlennedium DKcnid. A. ncomonla-
num 11711(1. Womoj, .saloimmek, /Iv innúsek, niordowník,

swolina. Od pedesióho liší se takto : skoro celý Ivsý ;

lodvha tuhá, wztycená ; listy znožene ódílnó: lalokw
trochu širších protisenotrojsených : uštw árkowito-
kopinalých, ostraunkých; hrozen konený, idší, dole

obyejné menšími hrozníky obklíený, protož hrozen
nálatowitý ; lebka wyšší, krátkohoniolowiiá : nehty plát-

kowé mén zkiwené ; ostruha delší, hákowitá ; wajeník
po odkwtení sewený, nejwíce pometající. — [Na ped-
hoí alpském a nižších horách >v prostedni Kurop.
Kwte \v lipnu a srpnu. "4^.

Hojný w zaliradácb.

JV. obecni). A. Camarum Lín. Jarq. autt. t. 5.

Rostl. I. ob 32, A. Canimaruni et rostratuni Rciclunb.

ill. t. 7. 8. II. 30. 39. A. variegaluin Lín. Jména prt»-

stonároduí pedešlého. Lodyha pímá ; listy znožen
ólaloné : lalokw odjitáljch, klínowitydí, trojsenydí

:

uštw kopinatych, ostrých (kratších a širších); hrozen
dole wtewnatý ; stopeky kwétu kratší, odstálé ; listence

drobniké; lebka wysoká, homolowitá nebo zwonkowitá ;

plátky pímé, do pedu naklonné ; ostruha hákowitá

:

wajeník odkwétlý sewený. — !Na horách wvsokvch a

nižších w Ewropé prostední. Kwte w lípnu u srpnu. "H-.
Yi zahradách ideji se nacliází.

Podadí 5.

piwoKOvvrn-:, ik)eo:ííaceae.

PloSticník. Cimicifuga. Wanzknkraut.

Kwety s jedním nebo s kolika woreky. IMéchý-
ríky pukawé.

P. smrdutij. C. foetida Lín. Lam. f. 487. Rostl. í.

ob. 34. Koen mnoholetý, šiko w zemi bžící, s mno-
hými nircasy; lodyha letní nékdy sáh wysoká, oblá, pý-
ritá, wétewnatá ; li>iy dolejší trojmo .-inebo dwojtrcíj-
né sekané, na dlauhýrh apících, na tré rozdlených,
jichžto prostední nejdelší, dwakrát slíné zpeenód-
lený a nesaucí ikroj lislowý trojmo dlený nebo seka-
ný; iikrojw wejilokopinalých, stíhanozubatých, se zu-
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l)V osírVini : íapíkii díly jjol)<)on(? Irojino sekané; o-

stalni* k jin}'m p(»(l(il)né; lata klasatá, konená; stopky

husle pýilé, stopcky taktéž odné, jednokwté, oje-

diriMé: lislence iliinowiié ; kwty ponielánim ninolio-

Diíinielné ; kalicli ilupenný, lupen okrauldých ; oboják

tná |)lálkv i, tyinek ninolio , nitky dlauhé, \vo?*eek

jeden nebo dwa: samici kwet má mnoho plátkiiw {po-

sneialýeh Ivinek) árkíMvitopodlauhlýeh ; vvoreky 4—5;
plod /, 2 — H meehyí-íkAw nožkaiyeh, lysých ; semena
podlaiihlá, .šiij)inalá. — W hájích a lesích na Tatrách až

k niezím lískowyni, w I^awurii. Kwete w lét. If.

Husdiuu |)U(-li iiiáiiiivsy wydúwú, jeuž w zahrad se nuiirruije.

Samobostlík. Actaea. Ciiristopiiorskraut.

Kwty o jednom wajeníku. Mchýík zbobulately,

nepiikavvý. Semena jednoad pí-ipewnná.

.V. /,/ffiff/i'f. A spicata fjn. lilalc, f, 565. Fl. Jan.

t. 5St). Im)ii. /. 'íi<S. c. t. Schlc. t. 1^9. Srnnn f. 21.

ilatfti. I. /. li. Diissdd. siippl. t. 17. 18. Rostl. I. ob.

.'»(». Samorosilík, wranec, kristoíorowá Iráwa. Oddenek
na mnoho mrcasw rozdlený : lodyha 'I2—^l stew. wvsoká,
oblá. pímá, nejlysejší, málowtewná a tnálolistá : listy na
apíkii ro/.díln wysokém, oblém, na wnitní stran brá-

zdiiii opateném sedící jsau trojmo sekané: úkrojw
opt trojmo nebo /peren sekaných, n.štw jama nej-

dolejšílío a lichých rapíkafých, hoejšího jama se-

dawých , sudých, wejitých nebo srdditowejilych, ane-
bo wpjilokopinalých, lichých, kopinatoeliptiných ane-
bo kopinalých , wšech trojlalonýcli, oste stíhanozpi-
lowanych ; list powý hoení trojmosekaný : lalokw
dolejším podobných; stopka konená, nesaucí; hrozen
wejcowiiy, stopeky zclélí kwtu pýité, odstálé ; listen

u každé stopeky árkowitý, co ona dlauhý ; kalich pr-

šiwý : lupcniiw okrauhlych. tupých; plátky pršiwé, ár-
kowitopodlaiihlé, eo lupeny kalichowé dlauhé^ zažlutlé ;

tyinek mnoho; woreek jediný, lysý; bobule na sto-

pekách, rownolehle odsláwajících, podlauhle zakulallá,

erná, lesklá, jínowalkau bílau pokrytá; dužnina erwe-
ná ; semena mnohá. — VV lesech wlhaunkých po celé

Ewrop, léž w Sibii. Kwte w erwnu a lipnu. "4-.

Koen jli(» iníí<t(» ternoí-eiiieririH-ho se potebuje. Aikoli 7-|»y-

ta(<'lo\M> iifsrowiiáwají i>e u jelio úincícli, niciiién jest jisto, že ná-

leží k podezelým.
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NoHOLlST. PoDOPIIYLUM. FuSSBLATT,

Kalich o 3 lupenech vvelikýcli, poddulýcli, barvve-

njch, ])rchawych. Koruna o plátcích 6— 9 píiokrauli-

iých, poddutýchj po kraji chobotnatých. Tyinek pe-
mnoho. Waienik jediný; nelka žádná; blizna lupá,

íasnatá. Bobule ipauzdrá, ukonená bliznau stálau. Se-

men ninobo zakulalelýcb.

N. stlínal ij. P. pellalumLm. ham. t, iiO. Trav.

Ehr. t. 29. Diet. se. nat. all. 3. /. 118. Koen mno-
lioleiýj složený z bambulin nkolika, došli llustých a z

nircasw dužnalýcb, rozplazujícich se a nowé rostliny

wyhániicích; lodyha jednoduchá, pímá, nejlysejší, dutá,

praužkowaná, na 8— 10" wysoká, na konci rozdlená na

dwa apíky nesaucí po jednom lislu šlítowitn), na 5—

7

lalokw hlubokých, neprawidelných, na konci siihanýcli

rozdleném, tenkém, zeleném, na rubu bledším, nejlysej-

ším ; tam kde z lodyhy poátek berau, wyniká z úžla-

bíka stopka krátká, nachýlená; kalich barwený, weliký

;

koruna bílá, o 9 plátcích zaokrriuhlých ; bobule žlutawá,

wcjitá, zakulatlá s bliznau tupau, asnatau. — W roz-

dílných krajinách Ameriky sewerné. Kwle i z jara. "^

.

PiwoSka. PoEoNiA. Pfingstrose.

Kalich z lupeniaw 5 nálistowitých, nestejných, ped
rozwitím chlopniiých, okrauiilýcii, stálých

;
plálkuvv 5 (n-

kdy G — 10) okrauhlých, pístejných; tyinek mnoho;
ter dužnatý okolo worekuw 2 —^ S hrubých ; blizny

sedawé, tlusté, srpowilé, dwojlupenné, kadeawé ; mchýí-
kw 2— 5, bliznau siálau ukonených, dle šwu wnitního
pukajících. Semena mnohá zakulatlá.

Byliny, ídko poloke; koen mnolioletý, krku tlustého, pííro-

wnolelilélio , nircasu bu wšecli bu nkterých wálcowitých a jiných

w bambuliny wejcowité nebo wálcowité ztlustlých. Listy strídawé
apfkaté dwojtrojnS sekané. Kwty konené, obšírné.

P. lékaská. Poeonia officinalis Lí/í. Plcnk f. 432.
Hayn, 5. t. 26. Diisseld. 3. 1. 13. Piwoka. Mat. Haj,
274. B. Piwoka samice. Mat. IVel. 321. Oddenek
hlízowitý s mrcasy mnohými, ztlustlými na hlízy podlu-
howalé, oste zakonené ; lodyha pímá, 1 — 2' wysoká,
jednoduchá nebo málowtewná, tuhá, oblá, solwa tupo-
hraná, lysá, listnatá; listy dlauhoapíné, dwakrát anebo
tikrát trojmo sekané: úkrojw kopinatých anebo po*
dlauhlých, po kraji celých, na líci skoro mdlé, solwa siwé,
na rubu bled nebo nasiwle zelené, lysé, pýikowané,
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úkrojlw poboných sbíhawých, prostedniho laloaat
stílianho, nékdv celéfio; stopkv konené; kwty oje-

dinl', konené, preweliké (3— 5" w prmru) ; lupeny
kalidiowé dwn, wnéšné rozšíené \v list plochý, tri wnit'-

ní okrauhié, siln prohlubené, nksamítowé
;
plátkw na

rostlin plané 8 obwejitých, nestejn wvkrajowanozej-
kowaných, tmaw karrnasínovvých ; nitkv šídlowité, nacho-
wé, prašníkv xluté ; woreky wtjcowité, blohuaté, dí-
we piíuié ; blizna nachowá nebo žlutawá; nichýíky
nad prostedkem podhnuté anebo od dola odslálé ; se-

mena wejitá, díwe wysoce erwená, pak erná, lesklá.

—

VV lesech horních po Ewrop jižné. Kwte w kwtnu
a erwnu. ^

.

Jedna z nejkrásnisfili l»jlin zahraflnfch a tudy weliiii obecná,
kdežto nejPastji oko teší kwtem prewelikýrn, iilnýiu, (tinaw karnia-

sínowyin, krwawjni, riowyin anebo blawýin). Koen a plátky ješt
nSkdy w lékastwí se potebují. Semena (zubowé koraly) na niti na-
wlecená wš( se co prostedek powCren)' na krk dtem, jimi se

,

zuby ezají.

P. cizú P. peregrina MUL Súns mag. t. 1050.
Podobá se pedešlé a asto se s ní mate. Listy troj-

mo sekané, úkroj wšech žlabowit prohnutých, wšech
dwoj - trojlalonych, bezleskych, na líci siwych, we-
zpnd šediwých, nebo ponamodrale šedých, lysých nebo
pýitych; mchýríky plsfnaté, wíce odsláwajicí, okiwené.
— W Ewrop jižné.

Též u nás w zahradáili. Její kwt karmasínowj tak snadn se
nenaplhuje.

P. celá. P. corallina Retz. End. bot. t. 1513. P.

mas. JVeinm. t. 776. /. a. h. t. 777. /. a. t. 178. f. a.

Mrcasy má masité, nikoli wšak hlízowit ztlustlé, nébrž
niowité; listy dwojtrojn sekané: úkrojw wejitých,
lysých; mchýríky plsnaté, od dola sehnuté a okiwené.
— Na suchopaích lesních po Ewrop a Anglii jižných,

Sibirii.

Též u nás zabradní. Co do úinkíiw srownáwá se tento rod
a pedešlý s jirwním.

P. hilokwitd, P. albiflora Pall ross. 2. /. 8i. Andr.
rfp. (. 04. 612. Bylinná; mchýríky lysé, sehnuté; li-

sty dwojtrojn sekané: úkrojw lesklých, trojdílných,

s úkrojky wejitokopinatými. — Roste w Sibii Zabajkal-

ské, w Mongolii, Dawurii.
Kwty bílé nebo riižowé. Hlízy její Mongolowé a Dawu-

i-ané w poléwkácU zawaené jedí, a semena na kaši roztluená k
liaji pidáwají.

J\ nšelitafd, P. anomala Lin. Andr. rep. t. 5 1 i.
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Scitk. t. 1 4 i. 1*. Ir. ó. i;l;ilj|-is paíent. Giiiei. xih. i. t,

12. Bylinná; mt'rliyrík\v d lysycli, splešlilyrh, Uipycli;

lislv dw()jtro)n(' sekané: iikrojnw Ivsýcli, /pereno dlu-
n) ch : lalokuw kopinalýfh, zukonilych. — VV celé Sibirii,

na horáuli Allajskych.
Moii,4<»li)wé a 'raturowé Krasnojaristi sušené lilf/.y místo koe-

ní s niasfiii ro/waruit na kaši, urc nt/wanau. Též proti 7/imiiici.

P. kiowatá. P. Montan Siiiis. mag. t. 1154. Bonpl.

malin. 1. 1. Ti. P. siiílVuticosa Andr. rep, t. .373. 448.

I*, arborea Donu. Polokcr, dole drewnaly, líoly, hladký;

listy dwojpené sekané : úkrojuw wejilopodlauhlyeli, \ve-

/.pod siwycii : kwély peweliké riižowé nebo bílé ; ni-
chyííkuw .') (té-A 2— 0) liuatyob. VV ine. a Žapanu. "f^.

V\ e wlasti její od nejdáunjšícli rasw pro krásu se sází: pí-ed

nkolika desí(ile(ínii pišla k nám, kdežto cliowá se w donicecli,

af koli w uiírniííli krajinácli i t\\\\\\ snáSÍ. Zwjší l»ýwá 2 — 4',

ha i (w pi-ízniwýcli okolnostecli) 10'; kwty její plné naliNwají pr-
mru (j" i wice. Znamenitý odrod jest piivoóku inuhow/t, Foeonia
papaveraoea Andr. rep. t. 4(J3, jejížto ter oliwajefníkowý w sum-
ku císowitau zwetšcný obklittije plod daleko na horu.

ád 3.

HODAHKOWITÉ. DILLEMACEAE.

Kalicb 4—51npenný , staly, w paiipéti stiechowilý.

Plálkw 4 nebo ó. Tyrinck pienuioho, ziídkakdy 5— 10,

prostýcli anebo ninohobralryob, nkdy jednoslrannyeli

:

prašníky na dél u wnit anebo po stran pukající. Wo-
rekrnv mnoho (ó — ló) peslonnycb, ano i ojculinlých
biKTlo srosláníin bu poniotáníu) ; bli/.nv jednoduché. .Mé-

chyriky lobolkowité, dwojchlopné nebo /-bobulelé, prosté
nebo srostlé, nlkau hrotité, o stMuen niiiohéu) anebo
dwojtin, ponietáníín jedním. Semena nahá nebo mískein
dužnaíym zaslí-ená. Kel penialý, \v doleníu) konci bíl-

ku zawrrný, s koínkem proti pupu elícím.
Stromy, ke, poloke. Listy skoro wždycky strídawé, poiidku

stíf:né, jednodurlié, zpeenožebré, celé nel)o zubaté, asto kožnaté
a stlé, m-jwírf iiez palistíiw. Kwly obojaké neito jednodomé nej-
wíce prawidfiné, ojedinlé (koneCné), liroznuné nebo latnué (oby-
ejné žluté).

Do tolio ádu náleží asi 140 rodfi we 22 pokoleníclí, ježto je-
diné prel)V\v.»if w |)oduel(í Iiorkém a w mírném jižném. Hád ten
nedá se snailno wyzn ititi ; spojuje pedešly ád s následujícím. Jm-
ním (lodobá .se také rúžowitým a cistowitým. Oplýwajf tríslowinau í

plod ífawiiatý, (éž kwty a listy nkterjcli jsau kyselé; protož po-
telniji se nkteré k wydMáwáni kozí a w lékastwí ; owoce ílíleni

se jí; listy nkterýcii wulmi škrablawé užíwají se k lihizeoí dewu
a kuwuvv.
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AkARA. TeTRACÉBA. TinARESRAHCII.

Kwí't\ ponieláním dwojdoníé nebo innoltoinanžcl-

né. Kalich i—(Jluponný : lupcníi zaokraulilycli, u pniipoti

siieohowiiych, slálúh, po (Klkwlení asto pirosllyrli a

poddulych, jichž jeden wnilíních druhy krajema obkli-

uje ; kwt s:imí : tyinky mnohé, na konexi /.o/.šírcn

;

kwt sauíií: woreky 3— ;> ; nlky jednoduché, ostré;

lucliy iikw lohké/, na wnilrní stran pukajících, prí-

dwojchlopuitych ; semeno 1— 2 wejcovvité, le.sklé w mí.Uai.
Kíe iuíIm) stromky, limto pniilé, wtwe ólilé. listy stíil;iw(*,

apikíité, lysaimlvé, íasto na líci draslawé, wiijefni!, rt-l ucho znijaló,

ko/uaté wžily /t-lené, kwtty latnuné nebo liruzntné.

A. olsolisld. T, ainifoHa Willd. ' T. polaloria Afz,
Ke puidý, wlwí oblých, lysých ; listy apíkaté, slíídawe,

podlauhlé nebo náelifdiné, dole /i/.cné. sírožeíiré, koz*

n.tlé, na líci lysé, na rubu pílysé, píebled re/.a\vé, ku
konci nkdy zaubkowané ; laty konené, nápýíilé;

kalich Mupenný , wné s 2 — 3 listeny lu|)enúm podo-
bnými, kratšími ; lupeny stálé, plátky obwrjilé. kalichu

sotwa delší, padawé ; woi-eky 4 na konci pvíité, m-
chýííky i o semen jednom erném w iníšku bílém.

W lesích w (juinei a Sierra-Leon. "^ .

Ta rostlina proto znamenitá, že u wnitr iiinolio wody pitelné

zawírú, která z iiiíznuté wtwe wytíká; tím ker ten pra ony krajiny

horké a cluidowodé jest oáramo diiležitýn, a protož w lioíejší

Guinei u welikém poctu se sází a slowe Uclr ivuilin).

A. okrauhlolisfrí. T. Tigarea Decand. Tigarea asjíera

Alibi. t. 350. Lam. f. 22(1. Ker pnaucí se na nejwyšsí stro-

mv, ncjwétewnatjší, wšude chlaupky nejmenšími, háko-

wiiými draslawý', palisty 2 padawé, malé; listy siiídawé,

iipíkaié, wejilozaokrauhlé, píhrolilé, celé nebo sol*

wa wvkrajowané , obak draslawé ; lata nejwlewnatjší,
nmohokwiá ; kalich stálý; plátk 4 — 5 bílých, poddu-
t\<-h; kwt samí s pemnohými tyinkami *, kwt samicí:

nichýiíky i — ó nazrzawlé, dwojchlopné. — Koste w
Cuian a Kayen. Kvvte w lednu. \.

Krancanzowé nazýwají ji I.inne roiuje pro barwu, jíž zpafe-

nina wodowá nabýwá) která proti een>e lili píjici se potebuje.

Hlazurka. Dklima. Rakpelstracch.

Kalich olupenný, siálý. Plálkw i— 5 piokrauhlých.
Tvintík pemnoho. VVíijeník 1 zakulallý. Cnlka J.

JJÍizna hlawowilá. Mchy iík mázdrowalý, dwojchlopný,
Ipauzdrý. Semeno jedno nebo dw w niíšku zawené,
ojedinlé.
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Kfe se pnaiící, jako akary wylilížející.

Hm uíiUn. D. sarnipnlosa Lm. Biirni. hul. 1. 37.

/*. 1. Lam. t. 473. Tetracera s.irmcntosa VahL AVtwe
oblé, lisly bukowým podobné, vvcjité, králce apíkaié,

na konci zpiJowané, tuhé, skrablaué, zpcenožehi c ; lata

béwná, nal)á, listu dclií s wétwikami huatými ; kwoty

obojaké ; kalich h-((j)-hipcnný ; plátky žádné; l\inky
zdélí kalichu; méchýrík wejjtý, lysý, nélkau hrotitý;

semeno 1 malé, erné, dole míškem zaubkowaným oh-

klíené. — INa Ceyionu.
Listy její welmi Skrablawé a tuhé potebují se ke hlazení

rozdílnýcii látek.

Krr.ÁTA. CURATELLA. CuEATELLE.

Kahch stálý, otcwený, 4— ólupenný: lupenw pi-
okrauhlých, nestejných. Plátkw 4— 5 z.aokraulilýcli. Ty-
inek mnoho, Woreky 2 piokrauhlé, dole .sirostlé ;

nélkv niowité s Lliznau hlawowitau. JMechýiky 2, dwoj-

chlopné, u Yvnitr pukající, chlupaté, Ipauzdré, 1— 2 semen-
né. Semena wejcowiiá, lesklá.

Stromky, listy wejcité, skrabawé, ajoky kiídlafé, kwuty Jiroz-

nené nebo latnné.

K. americká. C amcricnna JJn. Anhl. \. f. 232.

Lam. t. 479. Stromek se pnén) zatoilým, na hoe v\e-

lewnatým 7,— 8' wysokým, kry draslawé rozsedalé; wét-

we rozlraušené, listy krátce fapikaté, wcjiié, chobot-
naté, eité, na líci nejškrabawjší, wezpod bledší, sío-
wit hustožebré , mén íikrabawé , po apíku sbíha-

wé ; hrozny ze starých wtwí wyniklé postranní; listen

pod každau wlwikau a slopekau ; lupenv kalichowé
piokrauhlé, wné pýilé pak ohnuté

; plátky bíle, skoro
zdélí kalichu; tyinek asi (50 bílých sprašníkv žlutýnii ;

wajeníky zakulatélé, draslawé. W Kayené. 5*
Kayenští potebují list ke hlazení dewa.

IIODARA. DlLENlA. DlLLENIE.

Kalich 5lupenný, plodonosný , welmi rozšíený.
Plátkw 5 st«ílých. Tyinek mnoho prostých, stejných

;

prašníky árkowiié. Worekw 10 — 20, jednonle-
ných, srostlých pak we plod jediný mnohopauzdrý, duž-
natý, s pauzdry ninohosemennými, ukonený nlkami
paprskujícími, bradawinatými.

//. ozdobná. D speciosa. Thunb. S?fufh. exot. (. 2.

3. Syalita Rheed. 3. t. 39. Strom ztepilý, 40 — 50' wy-
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5oký, s koraii tlustau, sodau : wtwí popelawýcli, swraska-

lýcli, rozkladkýcli ; listv na konci rozeh /.blížené, králko-

apíné, asi kaštaiiowýni podobné, cliplin podlaulilé,

jednoduše zpilowané, Ivsé, zakonilé nebo tupé, zpee-
nozebré; stopky ku konci rozeb ojedinéié, Ikivélé, ipa-

lené ; kalicb obšírný, Ivsý : Jupenxv poddutýcb, tupýcli,

stálých; plálky bílé, obwejoité, skoro 2 palce dlauhé ; ty-

inek prcmnolio, mnohem kratších nežli plátky; wore-
kw mnoho, srostlých w bobuli kulowatau, brázdowanau,
20pauzdrau, 20 nlknmi paprskujícími wénenau; se-

men w každém pauzdru mnoho. — Roste w Malabaru,
okolo Kocliinu a Mulanu, na Záwé, Ceyloné. Kwéle \v

prosinci a lednu. 5 •

Stromu toho za kvkutení pfekrásnélio plody prekyselé, též plát-

ky náwinné a slizké pridjw.ijí se do jfdel a sluuží k dlání syni|)U

wolini obyCejnéli<>, kra ale kuienowá slauží k wydlúwání kže a

kfira korenowá k hojení.

H. eliptind. D. elliptica Tliiinb. Songium Rumph 2,

t. 4S. Slrom, jehož kmen h)ket \v prmru ; listy elip-

tiénowejilé, ostré, hluboce zpilowané, 2' dlauhé, 7— 8"

široké, na lapících 2palených; stopky Ikwié: plátkv

bílé, padawé, plod zplešiile kulowatý, 20pauzdrý, pak
zwicí pomarane, kráikostopený, u wnil šáwau šaírá-

nowau, slizkau naplnný; semena hndá, smáknutá. —
Roste na Celebesu wýchodním. 5*

Owoce nakyslé, pak sladké, požíwá se surowé, anebo s rybami
warené místo ciíronw ; díwí erstwé mkké, pak twrduaucí; z kme-
nu naseknutého wytíká mnoho soku.

D. zpilowaná. D. serrata Thiinh. Sangius Rnnipli. 3.

t. 46. Slrom s korau swraskalau, blaw popelawau,
8 wétwemi wehnutými ; listy 9— 18" dlauhé, 5— 9" široké,

krátkoapíkaté, eliplinowejité, kolalozpilowané ; kwty
pometáním dwojdomé ; stopky trojkwlé.— Roste na Žá-
\v a Celebesu.

Owóce twaru a welikosti pomaranífe, bSfawé, žlutawé nebo
erwenawé jesti z kysela sladké, jedlé. Kra její, též i pedešlé, w
lékarstwi se užíwá.

ád 3.

ŠÁCH0LA.1N0WITÉ. MAGNOLIACEAE.

ástky kwétowé trojmo postawené. Kalich lupenw
3— G.padavvých. Plátkúw 3—27 mnohoadých, podplod-
nich. Tyinek mnoho, prostých, z lžka pod wajcní-
kem wynikajícícli

;
prašnikv pirostlé, zdélené. Wore-

kúw mnohu, na lžku piipewnných, bu peslinowii,
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biuí klasowitt* zposíiclaných , jednocnelecných ; onlky
králko, blizny jednoduché. Plod složený z tolika toholic

co woreckw, jednopauzdiýcli, l-ninoliostMiiennýoli, bu
slrbinau nahoe pukajících (nichýiíky), budpiíduinal*
lých, nepukawých, bud' nožnikowitýi-h, slilauených nebo
poposrostlýcli bud' w šišku bwnau nebo huslau, budio w
peslének. Semena \v kaulu \vnití"níni tobolkowéni pi-

roslhí : bílek dužnatý ; kel rowný, malý, dolejší.

Stromy nel)o kíe ozdobné. Listy s(ííJr»wé , 7.|)een(>/.<*l»ré.

Palisty dwa , swinuté, rozliy oste ukoiuující. Kwty ozdomé, asto
silnowonué.

Rozdlují .se na podadí:

í) BADYÁ^iKOinrÉ. Mchy ííky peslenowile po-

stawené, poiúdku pomeíáním ojedinlé. Listy proswítaw
tekowané.

"Z) SUTOyOJPlTK. Tobolice na prodlauženém lž-
ku klasowit rozpostawene'. Listy netekowané.

Podadí 1.

BADYÁINÍKOWITÉ. ILLICIEAE.

Badyáník. Illiciuji. Sternanis.

Lupeníivv kalichowých O— 3, pláfkowitých. Pl.iiknw

9—30, wp.itnich, menších. Tyinek 6— 12. Mchy íky
nahoe pukající, Iscmenné.

Ke wždy zelené, nejlysejší.

B. pratvý. 1. anisatuin Z-m. Plení t, 440. ham, 1.

493. /. 2. iisscld. 16. t. 23. IFagn. 2. t. IT-S. Ke
zwýši 8', wlwí hladkých, odstálých; hsty drobné, okrauhl,
tupé, krátkorapíné , kožnaté . smslnané ; šupiny pu-

penowé wejcité, krátké, wypuklé, padawé ; stopky z pu-

pena ojedinlé, pro smstnanost paupat; ale sJdauené
4— á árek dlauhé, Ikwlé; kalich Blupenný; plátkíiw

27^—30 árkowitých, ostrých, otewených ; tyinek asi 30 ;

worekíiiv 8 anebo wíce, každý swau nlkau opate-
ný; plod z osmi mchýíkw peslenowit rozpostawe-
ných, wejilokopinatých , ostrých, dewnatých, Jpauz-

drých ; semena se skorápkau kehkau, hndoryšawau,
lesklau, wejitá, smáknutá. — [Na Žapanu, INyponu, w
západních stranách Kantonu ínského, též pro ozdobu
tamtéž se sází. Kwte w dubnu. \ .

Plody po cimti a záparlui korenné, slowau Indyiítt a poti<>-

bojí se w lékastwí a rosol káístwí.

B. posivdlnij. L religiosum Zuccor. Strom 12 — 20'
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wysokýj listy eJiplicné, obak zaužené, zostené} kwly b-
law žluté; tyinek 18— 20 i pl<»dy diižnalé, chuti oeko*

renné. — W Cíne pwodne rosle. 5 •

Popowé buddtiowi jej pesadili již dáwao tlo /apanii, kdež-
to se má za poswátný strom, který blízko chráiniiw se sází a jehož-

to wetweini spolu s jinými rostlinami uzdobnyiiii oltúre a krbitowy

se okrašlují.

ROZPTLEC. DrI51YS. WlNTBRSTP.RNANlS.

Kalich celý nebo 2 — Sdílný, slálý nebo pada-
Tvý. Plálkúw 6 — 2i jedno — dwojadých. Tyinek
mnoho: nitky na konci tlustší a tak oddlená pauzdra
prašníkowá nesaucí. Méchýííky shlauené, zbobulelé, mno«
hoseinenné, Jpauzdré.

Stromy wždy zelené, lysé. Listy krátkorapíCné nejcelejší.

Palisty swinuté, paawé. Kwety boní nebo lížlabíkowé.

R. lékaský. D. Winteri Forst. gen. t. 42. Mdl. ic.

D. punctata Lam. t. 494. f. I. Winlerana aromalica

Sol. obs. ó. f. 1. Wintera aromalica Murr. Plenk t. 439.

Hmjn. 9. t. 6. Diisscld. 9. t. 7. Strom 6— 40' wysoký,
nedaleko moe \v pdé skalnaté kolalý, na rowiné
útlý, ztepilý; wtwe oblé, bradawikatni po odpadlých
listech nerowné; ki°ira llusiji, wné šediwlá, wnilr nary-

šawlá; listy stídawé, podlauhlé, wejitokopinaté, celé,

žilau jedinau prostední opatené, wezpod siwé, iilh'ce

nebo patrnéji tekowané, kralíce apíkaté ; stopky lí-

žlabíkowé nebo nákonené, zhlížené, asto Ikweté. jedno-
duché, poídku rozdlené: kalich 2-31upenný ; koruna o

6 plátcích podlauhlych, bílých ; nlky maliko bokowé:
bobul \— í) obwejilých. — W úwaiích wýslunných w
úžin Maggellan.ské a na Stadteniandu Ameriky jižné.

Kwte w prosinci. 5 •

Od tolio s troutu porhndí kra, wiuferownu ili mainfellansinu
(corlex líitUernnus vel MtiijeUiiuicus) nazwaná, w lékarstNsí užite-

íná, jenž ale nesmí se pomásti s kanelau l>ílau.

R. grmiadskij. D. granatensis 3/«;t. H. et Bonpl. equ.

1. t. 58. Hillair. pl. us. t. 26 — 28. Agi, canella de Pa-
ramo. Slrom Bsáhowý ; listy apíkaté, kopinatopodlau-
hlé, obak zakonité, 3—i" cllauhé, solwa 1

" široké, na
líci tmaw zelené, na rubu blosiwé, se žilau w vsfálaun-

kau; stopky úžlabíkowé, ojedinlé, t" nebo delší, na
konci nesaucí 2— 3 stopeky caulowé, Jkwté; plálkTuv

bílých asi 12. — W ^owé (Granad, Hrasilii. 5-
Kúra {Corlex nin/nmíio, nebo n Brasilii cascn d^nntn) srowná>

wá se 8 pedeŠlau.

R. cílský. D. Chilensis Dctand, Buique Fiuill. 3. /.

3



6. Arbor dlla (janeila. Ker /tcpil)' ; kra welmi ko»

enná ; wolwe ohlé; listy ])()dlaul)lé, dole ztenené, skoi-

ro obvvejité, koxouité, nejlysejší, krátce apíkalé, na

rubu siwé ; stopky bned nejkratší^ úžlabíkowé, na konci

nesauci 4— 5 stopeck Ikwiych, w ckolík postawenVch,

prodlauženýcbj hned slopkv žádné, takže stopeky ne-

postedeon t úžiabíka nejliorejšího wyniklé a nablau-

%ené, nejwyš caulowé; kalich o 2— 3 lupenech, pozd
padajících, snad stálých, wejitých, tupaunkých

;
plátkvv

6—9 podlaulílych, pítiipych, kalich dwakrát delších
;

tvinky nejkratší, worekw 5— 6 na lžku malém ku-

lovvatém ; bobule wajené, písmaknuté, tupé. — W ba-

hnech w Cíli. ^ .

Kúra má vlastnosti iiedeslýrli. Indianowé podlé swjrh po-

wer^cliaií ží^nii žrekii na strom wylézti, a na zemi se nwrlmuw-
S«, wiili bfsowii ocHkáwaji.

Podadí 2-

SUTOOWITÉ. MAGNOLIEJE.

KVSOPA. MlCHELlA.

Kalich Slupenn) , padawý, listenem taulowitym,

bokmo pukuwýu), padawýni obklíený. iMátkw (J— 12
mnohoí-adych , s wnéšnými wétšími. 'lyinek mnoho;
prašníky árkouité. Mécliýíky bwnaunce w klas rozpo-
slawené, pizbobulelé, na konci pukavvé, mnohosenienné.

Stromy ozdobné wýo^^^^Ji^lské. Listy celé. KwCty úžla-

bíkowé, ojcdinflé.

K. kopinatd. M. Champaca TJn. Imm. t. 493. Cham-
paca llhccd. I. t. 19. Sanipaca Rnrnph. 2. /• (J9. Strom
kry popelawé , dííwí mkkého , kmenu wywýšeného,
-wtwí nemnohých; listy kopinaté, lysé, jasn zelené;

"Itwly šafránowé, den toliko nejlíheznji wonící, uwadlé
smrdící; mchýíky zbobulelé, bled zelené, zakulailé,

hwzdowit tekowané ; semen G zaerwenalých, hrana-

lýcb. — Roste w Indii celé, obzwlášt w krajinách ma-
lajských, na místech wlhkých. Skoro wšudy se sází.•5'

Oblíbeny wúbec |iro líbezný zápacli kwetn, z uKož táliuaii

wonnaii wodiku. Koen a kra, woda z kwtn, olej a owoce w léka-
stwí se |>otebnjí.

iSAcHOLAN. Magkolia. Macnolie.

Kalich 3lupenný, padawý, nkdy nižádný. Plátkvv

C— 12, 2-, 3-, 4 - iadých, j)ada\vých. Tyinek mnoho;



praSníkv wnšné. Mcliýíkii mnoho klasowit, hust na-

filauenvch, na wnšnétn kraji pukajic-ích , I -^ 2se-

mennvoh, slálvcli. Senicna zdti/nntlá násrditá, na snú-

e pupení nejdelší, z inrhvríkuw wisulá.

Stromy nejkrásnjší. Listy relé; palisty dwa swiniité w hoino-
itý pupen. Kwety ii konciw wtwiek, díwe rozwití listenem je-

íiii anebo (Iwojíin pukajícím, prctiajícíui aneho stálém zastené.

S. hniboliwifý, M. grandiHora Lin, Lam. t. 490.

thani. nov. i. t. 65. MicLv arb. 3' f. I. Hosti. 2. ob.

44. M. altissiina. Catcsb. 2. /. 61. M. max. fl. Trew Ehr.

1. 33. 3.'». Strom nádherný, na GO ano 90' wysoký » kmen
nejastji pímý s wétwemi skoro peslenenvmi, a koš

skoro homolowily dr-lajírími? listy prezimiijící, strída-

wi', kožnalé, llusló , eli[)liné nebo podlaiihlokopinaté,

nejcelejší, patrní"' po kraji eité, dole ostré, na konci

krátce a lupe zakoniié, na líci lesklé, tmaw zelené,

mladé wezpod plstí husiau ryš^wau pikryté, starší opl-

chalé, bled zelené, na apících nejwyš palec dlauhých »

kwtv konené ojedinlé, pokrywkau pršin-au zastené,
weliké, 1— 10" w prmru dlauhé, blostné, siln won-
né í lupeny kalicho;vé llusaunké, nakožnatlé ; pláikw
O— !2 nejastji rozšíených, eliptin podlauhlých, dole
zaužených. VVoreky hust narezawle chlupat , vt

nlky krátké, šídlowité, hákowité nebo zkraucené úkon*
ené ; plod asi šišce podobný, wejcowitoliomolowitý,

2 — 4" dlauhý, nachowý, složený z mnohých tobolic

trojrohých ; semena, žiw miniowá, na dlauhých šoúrách
bílých wisutá, srdcouiiá.— W jižnjších státech Ameriky
sewerné. Kwte od kwlna do lipna.

Strofn ten nekwtaiícf, ješt wíce ale kwtanrií pepyšný, kte-

rý u niís jenom w inírnSjšícli kajioádi zimy snáší, jinak musí sh
postawiti do sklfuníku nebu pikryti. \V'e wlusti jeho potebuje dt:

kúra trodiu kueiiná co lék posilující.

S. síuuj. M. glauoa Lvi. Duhám. nov. 2. /. 66.

Mich-r arb. 3. f. 2. Schí: t. 148. Rostl 2. ob. \h.

Pedešlému podobný, nižší ale, toliko k 'i— 10, 20— 30'

dospíwající, poídku 40' wysoký; listy na zimu padající,

asn w jae rašící, jsau elipliné, tupé, na rubu siwé,
6" dlauhé, 2" široké ; kwiy wonné, ijílé, 2— 3 " w prú«
mru široké, složené z 9— 12 plátkúw, ztažených, wej-
itýeh, poddutých ; plod wejcowitý , tupý, pídužnatý,
zelenawý, 12— 18"' dlauhý. Z Masachusetu až do Flo-
ridy a Luisiany. 5*

Listy koenné cluitnají asi iako šišworec a uiíwají se w
Americe proti pakostnici a zimnirím; též do Kwropy pod juienem
diíny wirgius^ké se dowážela, kde.^to brzo w n^piiut pišla. Ilobr«-

3*
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vié rhd\ íeran jeho kfírn, protož í slovre lin>>roiv>iii stromem. KwStjr
tžko a slino woníre |uisulií siati^iii lideiit lioleuí lilawy, uškliwoat,

anobrž prý náiiiice a liny zapálliwé ztužnjf.

S. ochl/ptný. M. unibrella Lavi. M. tripetala Lin.

Michx arb' 3. /. ó. Siioid zwýsí -30'— 3b' ; Jisly pada-

wé, kopinaté, nejodslálejší, dosplé lysé, mladší na rubu
pviilé, I

— 1' dlaulié ; kvviy 7— 8" široké, bílé, z 9— 12

plálkw složené, jichž vvnéšné wisulé 5 plod wejcowitý,

nachowý. — Z INowaboraka až do Karoliny a Georgie,

z Virginie až do Karoliny. 5*

Na§e zimy dobe snáší. Kwty woní jako pedešlého.

S. aiiikoivantj. M. auriculata Lam. Mithx arb, 3.

t. 6. And. rcp. 573. Sivis Diag. 1206. Strom wiwí
oblých, popelawých, na konci listnatých 5 listy padající,

lysé, wezpod prísiwé, kopisnaiowejité, dole srdité

:

an.šek tupých, pí*iblížených, J— 9" dlauhé, 4— 6" široké;

plálkií 9 podlauhlvch, asi 4" dlauhých, chlopn uichýrí-

kowé ostré, maliko na konci ohnuté. — W Americe
sewerné, na wrších Aleghanských, podlé potok a wr-

chowiš. 5 •

Kúra jest koennCjsí pedešlého, hoká, protož Casteji w léka-
stwí se potebuje. Ten rod naše podnebí lépe snáší.

S. ozdobný. I\l. Yulan Dcsf. Bonpl. nav. t. 20.

M. conspicua Salisb. par, 1. 38. IVl. prccia Corr.

Strom zwýši 30— 40', u nás ke 1— 2sáhowý ; wtwe
jako borowiné rozposlawené i listy po odkwtení wy-
rážející, padawé, 3— 4" dlauhé, 2— 2'/:" široké, obweji-
té, náhle zakoníte, z n)ládí pýiilé, dosplé lysé; kwe-

ty nejwonnjší prínu', 6 — 9plálené, 2" dlauhé, bílé,

ponaerwenalé ,• nlky ochlípené. — W Cíne. Kwfe
od iinora až do dubna.

íané si ho pro ozdobnost n wonnost kwtu welini wáži, a

tudy w zaliradádt liojii sázejí. Kwet jeho mají za wýznam npiímno-
iti a lásky, a básníci o nm zpíwají. Fau|>ata a mladé kwty, do
octa naložené s rýží jedí. anebo se zázworem k prawS jídel po-
tebují. Plodiiw usušených a roz!iiluen\ch ku kýcháoí, a též zwa-
eniny z nicií j)roti zimnicím a rýme užíwají.

Lii^iJowKÍK. Lykiodekdron. Tulpbnbaum.

Kalich 31upenn} , padawý, barwený. Plálkw 6,

zwonkowit sklimených. Tyinek mnoho, prašníky dlau-

hé, pauzder boních, píwnitíních. Woreky sti^echo-

wité; blizna kulowatá, scdawá. Toboiiky nožnikowité,
w šišku homolowilau nahromadné na lžku árkom*
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lém husle slehowité , padavré , tp«u7.clró, nepukawé,
flwojseiuenné, na konci w kídlo kopinaté wybíliajicí.

L. obecný. L. lulipiera Lín. Míclix arb. 3. t.

b. Duhám. tiov. 3. t. 18. Plrnk í. i4. Sch/c. t. 147.

Guimp. t. 29. Rostl 2. ob. 47. L, Trav Ehr. t. 18.

Strom 16 — 24' anobrž l'iO — 130' wysoký ; kmen 30'

tlusiv, oblýi kra lehká, ro/.sedlá, na mladých jako n)ra-

niorowaná ; dríwí bílé, haubowité í wtwe líojne', oblé,

šedohndé 5 listy stídawé, padající, okrauhlé, dole srd-

it wykrojené, tyrlaloné •-, lalokw wejiiých, tupých,

nejcelejších í weliké listy jsau šestilaloné, an menší mí-

sto tetího doleního páru lalokw toliko dwé zubw
mají : chobot okrauhlených, na líci syl zelené, wezpod
nasiwlé, bled zelené, 7" w prmru, apíky oblé,

zdéií polowioky lislowé ; kwt konený, ojedinlý, we-

liký, ozdobný ; stopka krátká, oblá? listeny dwa padawé ;

lupenv kalichowé 3 eliptin podlauhlé, podduté, odstá-

wajíci, bled zelené, u wnit ponaerwenalé 5 plálkw 6

obwejitých, nejtupjších, bled žltilaw erwenawých,
dlajících dohromady korunu baíiatozwonkowitau ? plod
hndý. — INa místech úrodných mezi Champlainem je-

zerem a Konektikutem ekau w Americe sewerné. 5 •

Strom ten spPSii roste, a sází se u nás do sadiiw a stroiiio-

adw, kdežto snáší i nejkrutjší zimu, Díwí není wainu, jsauc

jukko a keliko. Kfa 8 uiladšícii wetwiCek obzwlášte s koena
jest liorká a ostrokoenná, protož w Americe jí potebují proti

zimnicím; též í w Ewrup ji wyciiwalowuli muoliukrát.

ád 4.

LÁHEWNÍKOWITÉ. Aí^OSACEAE.

Kalich 3dílný , porídku 3lupenný , nkdy obklí-

ený listennini, a tudy jakoby 4 — ólupenný. Plátkw
(í, nkdy dole srostlých, we dwau adách stídavvých, w
paupti chlopnitých, 3 wnitaí nkdy chybující. Tyi-
nek nejastji mnoho, pitlaených, a lžko asto poio-
kulowaté pikrýwajíeíchi prašniky se spojidlem širokým,

pes pauzdra pelowá sahajícím , na konci žláznalým*
Worekw mnoho , wintowit anebo stechowit roz-

postawených, poídku skrowných neb ojedinlých : nlek
krátkých, i)lizea jednoduchých. Mchýíky wyschlé nebo
y.bobulelé , rozdlené unebo srostlé, mnoho — je-

dnosemeoné. Semena na šwu bišním pipewnná.
Bílek iwrdý, jj brázdau na pi, strbinatý nebo di^-
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naiv,- kel maliký, u pupu w bílku položený, dlóH
krátkých, celých.

Stromy nho ke. Listy stríd.iwé, nejCasteji kožaaté, nejce-

lejší netto sotwa ziii)até, zpereiiožebré, iniadé zdwojaásobené, asto
pyrite, bezpali>tíí. Stopky asto ližlaljíCkowé, též poboDÍ nebo pro-

tilisté, asto listenaté, ojedinlé, 1 - ninohokwté.

.Sem náleží wíce 200 rodii (w 20 pokoleních), toliko niezi

obratnikoma w Americe, Asii a Africe rostaiících. Mnolio jich má
kwCty welmi wonawé , též i kfira, listy a i)lody nejmnožšídi jsau

chuti a zápaclui korenného. Jsau ale, jeqž i smrdí (láhewník), akoli
jejirli owoce, píeCasto weliké, masité, jest owocem welmi oblíbeným.

Málokterých dríwf potebuje se k staweuí a w emeslech ; nEkterýcU

se rozeznáwá welikau hokosti.

í ,,#) 'I !. LAhkwník. Amona. Flaschenbaum,

Kalich 3dílný , nebo Slaloný: lalokúw pod-
dutých, prísrdcitvch, oslraunkých. Plálkw G tlustuun-

kVcb, se wnilnínii menšími nebo chybujícími. Piašníky

ITinohé, prísedawé, na konci hranaté, roziíené, lžko
prikrývyající. Plodkw mnoho srostlých w bobuli jedi-

riau, sedawau, w krce mékkoostcnnó, šupinaté anebo
síkowané, u wnit masitau, w obwodu s pauzdry mno-
hými, Iseniennými.

L. vi.likoosletmý. A. muricata Lin. Jacq, obs. 1.

t. 5. Merian siir. t. 14. Strom 8— Ib' wysoký, dewa
petwrdého, bélawého, kry hndé, wclmi wonné, jako
listy a kwly. Listy wejitokopinaté , lysé, lesklé, ze-

lené, wezpod bledší, netekowané ; stopky nžlabíkowé,
ojedinlé, Ikwété; kwly wejiké : plátky wnéšné kož-

naté, zelené, u wnit špinaví žluté, wnitní tupé,' žluté;

prašníky dole chlupaté ; plod masitý
, posetý wšude

ostny mkkými, wejitými, ostrými, ohnutými. — Na
Antillách, .lamaice, Mexiku, w Brasilii, Pcruwii, na ostro-

wech Maurických- 5*
Owoce toho stromu jest wiMiec w nadwy|)oCítaoých krajipácli

welmi oblíbeno. Z lozríznutélio lžící se wybere maso, q krka chuti

protiwné a zápachu terbentinowélio se zahodí. Jest odrodek chuti

koennjší a sladší, a wydáwající zápach ambrau a skoici, a masa
w ústech se rozpi^wajícího.

Z. supinafif. A. squamosa Lin. Jacq. obs. 1. /,

(>. Lam. f. 494. Diet. se. nat. ad. 3. /. 18. A. lubero?
sa Riimph. 1. t. 46. Atamarani Rhced. 3. t, 29. Strom
12—20' wysoký » listy krátkoapiné, eliptiné aneb po-
dlauhlokopinaté, obak ztenené, na konci lupaunké,
dole ostré, lysé, proswítaw tekowané, kalné žlutaw
zelené, málo lesklé, wezpod bledší, z ndádí pýiité;
kwtý prolilisló a boní, ojedinlé anebo (po ó — 4)



^9

slilauené, králce stopknlé , zelenawo žlulé, woawé
;

laloky kalichcMvé široké, kráiki', tii|>aiinké : koi-uny sot-

wa se ro^wíjejí ; plátky podlaulilé, dole prolilubené, tu-

pé, na konci trojlirané; plod zwící pornarane kulowut
wejcowitý anebo lup honiolowity, wn pahrbky supino-
wiiymi porosily, zelfný, njodrawym nebo šcdyin jíním
nabhlý, masem bílým, šáwnatýiii naplnný; semena eli-

ptiná, smáknutá nebo nepatrn hranará, kaštanowá ne-
bo ernawá, trochu lesklá. — W Americe jižné a tamtéž
i \v ostatních krajinách obratníkouycli hojn sá/eny. 5*

Owoce jfšt ciiutujší jest pedešlého, a tiidyž pedek wšude
drží, akoli kíirka též se zaliazaje. Kára, listy, uezralé owoce a
semena |)otrebují se také w lékarstwi,

L. šeroploiiij. A. Cherimoha Míli. A. Iripetala

Ail. irendl. ohs. t. 3. /. 24. A. Trcw Ehr. t. i 9. Qua-
nabanus FciiilL. 3. 1. 17. Strom 3—i sáhv wvsoký,
se wtwemi wisulýtni; listy wejiiokopinat , netecko-
waaé, \vezpod nejteneji plsnatohedwábaé a bled^
rezawé, 3— i" dlauhé, 2 — 2'/*" široké; stopky prolili-

sté, Ikivté, ojedinlé, nkdy potrojné
, potwerné,

rezaw huíialé ;
plálkw 6: wnšných 3 podlauhlvch,

kožnatých, piiwrených , wn rezaw pUnatých , na
konci píoblých, dole poddutých, ernau skwrnau zna-
menaných , 3 wnitních nejmenších; plod zakulatiý,
piiiupinatý, ernawý. — W eruwii. 5«

Owoce to'ao druhu jest chuti nejlaliodajší.

L. bahni. A. palustris í^n. A, aqualica Sloan. 2.

/. 228, /• 1. Strom podlé Sloane 30 — iO' zwýší ; listj

strídawé , odstálé , wejitopodlaulilé , sotwa zakonilé,
krásn žebernalé, nejlysejší, kož.owité; stopky ojedinlé,
na konci rozeh co apík dlauhé, Ikwété, lysé ; kwty
žluté, jako láhewníka šupinatého, weliké ; kalich Sdíl-

ný , skoro 3hraný ; plátky 3 wnšné podduté , xao-
krauhlené, krátce zakonité, tlusté, kozowité, wn že-

bernalé, u vvnili* lysé, bled-, dole krwaw skwrnalé, 3
wnilni dwakrát kratší wnšných, užší, ostré, podduté,
wn blawé, u wnil Oernokrvvawé ; bobule weliká, nej-

lysejší, skoro políukatá, srdcowiiú, s korkau kožowitau,
dužnatau. — ÍNa Jamaiee. 5*

L. dlauhoLUlij. A. longifolia Aiibl. t. 2 i 8. Ke
lóstí-ewíný ; listy podlauhlé, lysé, nejkralšeji apíka-
|é, sehnuté, obak obzwlášt na konci zakonilé, hroti-

í, zperenožebré, žebry na líci wllaenými, wezpod v*y-

iláwa jícími, poboními, srostlými w žílu s krajem rowno-
lžuau; kwty úžlabíkowé na stopkách íapíkii mnohem
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delšícli ; kwol weliký, piínacliowy ; plálky wsecky oslré,

wejilopocUaulilé, wnilní menší; bobule dužnalá, wej-

ilokulowalá, tekowanosíkowaná , masitá, liuspeninná.
— Podlé reky Galibi w Guianí*. 1\

.

L. blatní. A. paludosa Aubl. t. 246. Ker 4— 5-

slewíoný, nábore welewnatý : ro/.by plsnalorezaweié ;

listy krátkoapicné, podlaublé, ostré, na líci píplsnaté,
Imaw zelené, na rubu plsnatohedwábné, ryšaworezawé,
zpeenožebré , se žcbírky rownobéžnýini ; kwéty ú-

ilabíkowé, ojedinlé, podvvojné, krátkostopené
;

plátky

wšecky wné píliedwábné, ostré, písrdilé, wejité, ze-

lené ! vvnéšné kožowiié , wnitní menší 5 bobule žlutá,

wejcowilá, pabrbeky ostrýnii nazpátek hákovviivmi,

inékkooslenná. — ^^a lukách babniiých w Guiané. ^.
L. sílowuiiij. A. reticulata Lín. Jacq. ohs. i. t,

6. f, 2. A. maram Bhccd. 8. /. 30. 31. A. maxima.
Sloan, 2. 1. 220. Catesh. 2. 1. 86. Podobá se 1. šu-

pinatému, jest ale ztepilejší, košatjší a smradlawéjší,

konáry odslálé, oblé, nabnédlé, rozhy nejúlleji a pitla-

ené pýriié; listy krátkorapiné , podlaublokopinaté,

ostré, mladší na rubu pí"ípviié, staré lysé, nejdrobnji
proswllaw tekowané ; stopky poboní, od dola w-
lewnalé , 3 — 4k\vété , kalich Sdílný: tištw ná-

hlých, dole širokých, na konci ostrých > plátkv wnéšné,

Sárkowité, tlusté, Shrané, tupé, wné nestejné a hn-
dé, u wniti' '/.lutawé bílé, dole wyhlubené a skwrnami
ernonacliowýníi znamenané, 3 wnitní nejmenší, kalichu

menší, podlaublé, tupé; bobule hnédá, lesklá, uzráním
nárusá nebo erwenawá. — Na Ostrovvech karybejských,

na Malabaru se sází. 5*
L. /y*"//- A. glabra Lín. A, maxima Catesh. 2.

/. 61. Strom I6stewíný> listy wejitokopinalé , ly-

sé, citronovvým podobné 5 apík oblý, 4 —o"' dlauhý>
stopky protilisté, na dwé klané, 2k\vété, nesauci listeny

2— 3" široké, okrauhlé, podduté, padawé, na konci na-
ryšawélé í kalich wné ryšawý , zwonkowitý , 3laloný :

lalokw širokých , nejkratších , nkdy skoro uatých >

plátkw 6 podlauhlýcb, skoro obwejitých, tupých, kalichu
dwakrál delšíoh ; bobule homolowitá, wejcowitá, lupá, wn
hladká, zelen zlutawá ; semena hndá. —W Karolin, též

na Ostrovvech karybejských, kamžto snad pesazen. 5*
Owoce wšeclí nadcpsahýrh rod we wlastecli jedí. Láhewníka

ífowaného owoce na kíf/.ulky ro/.krájeiié a usušené wjborne pro-
S|)iwá proti liliawkáin neodbjtnjni; listy niámiwe zapáchající proti

hlistáiii ;« wedum ; semena jelio jako jÍD<c!i dáwají wjtali kalichu
(todobnj^.

'

,.-^—„ .
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iMíJ-í^ 4'r\^'f]' RozKVDEC. Monodora.

Kalich Sliipenný. Plátkw 6 dwojadých : wnéš-
ných kopinalvch, širokých, wnitrních wejitých. Praš-

nikurt' mnoho písedawyrh. Wajeník jednoduchý, bhz-

nau stálau wnený. BoJi)ule hladká, zakutálela, Ipau-

/.dvá, innohosemenná : semena w dužain hnízdiwá.

R. vuiskrífoivý. M. myrislica Dunal. Aoona my-
risiica. Gaert 2. t. 125. /• 1. Strom mírný; konáry i

ro/.lív ohld, Ivsé; lislv stídawé, na rapiku králkém, llu-

siém, wzdyckv lysé, podlauhlé, maliko obwejoilé, dole

náhle wejité, skoro písrdilé, sotwa ostré, na líci le-

sklé, na rubu nasiwolé, kožowiié, 7— 8" dlauhé, 2—2*V'

široké, zpcenožebré i stopky poboní 3" dlauhé, útlé,

tkwolé, Ivsé, dole nebo nad prostedkem opatené liste-

nem wejiiým, sedawým, 3— 4 krát stopky kratším ? kwt
wi-Iiky ; kalich lalokw wejitych, pítupych, odstálých,

pak sehnutých, Ivsých, 6"' dlauhýchj plálkíiw 6: 3 wn-
šné podlauhhikopinaté , ostré, welmi eabalé , 8 — 9"

dlauhé, 3 unilní wejité, tlustší, málo kratší, pímoskli-
n»ené ; prašníky pisedawé, nejsmstnanjší, okolo \va-

jcníka pitlaené; wajeník jediný wejcowitý, na konci

ztenený, lysý hliznau sedawau ukonený; bobule za-

kulatlá, weliká , Ipauzdrá, kornatá ; semena rezawá,

w dužain hní/.diwá, wejitopodlauhlá, sméstnáním hra-

natá. — ÍNa Jamaice. 5*
Pro uwuce a seineau korenaé bcdliw se opatruje.

MuAUL. A^IMINA. ASIMINB.

Kalich trojdílný. Plátkw 6 odstálých , wejito-
podlauhlých, wnilních menších. Prašníky mnohé, pi-
sedawé. Woreky pemnohé, obyejn 3, wejcowité

nebo podluhowaté. Bobul co worekTiw , sedawých ;

semena pemnohá, w dwqjnásobné ad rozložená.

M' trojlaloný, A. triloba Duiial. Aoona triloba Un.
Duhám. nov. 2. t. 25. Michx arb. 3. t. 9. Schk. t. J i9. A.

fruclu lutescente Cattsh. 2. t. 85. Trtw Ehr. 1. 5. Da*
ham. 1. /. 19. Strom nízký nebo ke: wtwe oblé, po-
pelawé , bradawikowané; listy weliké , krátkoapiné,
wejitopodlauh!é , dole klínowit zakoníte, na líci

nejlysejší, na rubu Ivsaunké ; stopky krátké, ojedinlé ;

Ikwté, písehnuté, zelené, chlupy mkkými, krátkými,

jednoduchými, nachowýini aksamitowé; kwly pízwon-
kowité, ped listím se rozwijejicí ; kalich 3dilný : uštúw
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pístejnycli, poddutých, wejilých, wii chlupatých chlu-

py ernonachowýnii, krátkými
;
phUkw 6 piokrauhlo-

wejitých, tupých, swraskalaunkých, pak sehnutých, 3

wnešných hled nachowých, 3 wnitních menších wn
nachovvých, u wnitr dole a nahoe nachowých, u pro-

sted žlutých} prasníky díwe žluté, potom plawé; wo-
reky 3 podluhowaté ; bobule žluté, wejité, podluho-

waté, zvvící husího wejcete ; semen 8— 10 w dwojnásobné
ade. — ^^a místech potopených z Pensylwanie až do
Floridy, též we Virginii, Karoliné. fi . 5-

Ówoce nemá obzwláštní cluiti, nicinéni? se idá. Kiira a listy

ainradlawé, na wredy piložené je zníekcují. Též užíwané ženau
na pot. Semeno psobí dáwení.

PEIIRADECnÍK. PoRCKLlA. PoRCELlE.

Kalich nátrojdílný. Plátkw 6: wnitních trochu

wétších. Prašníky mnohé, písedawé. Woreky 3 — 6.

Bobul co woreckúw, wyschlých, kožnatých, sotwa duž-

natých, sedawých, wálcowitých, píhružlatých, mnohose-
menných : semena dwojnásobnau adau zpoádaná.

P. liskolístij. P. nitidiolia R. et Pii\ Stroiii ztepi-

lý, -íOloketnv, nejkrásnjší: wétwe napopelawélé, swra-

skalé, pedrobné tekowané; listy krátce apíkaté, dole

zaokrauhlené, podlauhlokopinaté , zakoníte, nejlysejší,

na líci lesklé, obak žebernaté ; stopky úžlabíkowé, 1—
chudokwété, nahromadné, na konci ztlustlé, wisuté; ka-

lich uštw ostrých, na konci podhnutých ; plátky wejité,
blaw nažlutawlé, oslraunké, tlustaunké, 4— ó'" dlau-
iié ; bobule wn swem po dél znamenané, na lžku
plochém ; semena podlauhloledwinitá. — Na wrších w
hájích Peruwianských. 5*

OvToce jedí, listím na 21uto barwí»

'

'' Hkoznowec. Uvakia. Tkaubenbaum.

Kalich Sdílný: uštw wejitosrdítýcli. Plátkw 6

wejitých: 3 wnešných menších. Prašníky mnohé pi-
krýwají lžko polokulowaté. Woreky mnohé , asto
huiialé. Bobule mnohé dužnaté, wíce mén nožkaté,
wejitokulowaté, mnohopauzdré, mohosemenné. Seme-
na dwojnásobnau adau rozložená.

H. ceiflonshf). U. zejlanica Lm. Gaert. f, \\\. J. 2.

Latu. t. 490. /. 2. Ker šlahaunatý, wtwc swraskalé;
listy wejiiokopinaté, lysé, zakoníte, apíkaté ; kwty
šarlatowé, hwzdowité; bobul 6— 7 násrstitých, mek-
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kvch, popelawých, oblých, polopalcowvch, chuti asi bro-
skwoné. —

• ÍNa Ceylone. ^ .

Owoce obyejné jidlo we wlasli.

pANELA. UmONA. UnoNE.

Kahch 3Ialocnv, nejídeji 4laIoný : lalokúw wej-

oit^'ch, t)straunk} ch. Phitkw G dwojradych, se 3 wni-

trními menšími. Tyinek a worekw mnoho. Bo-
bul mnoho nepukawych, nožikatych, wejitych anebo
podlauhlych, 1 - mnohopauzdrych, hladkých anebo hru-

žlatých, mnohosemennych. Semena w rad jednoduché.
Stromy nkdy ke, wCtwí nkdy pnulých ; listy nejcelejší, krát-

ce apíkaté, stopky asto úžlabíkowé, i - umohokwtú, asto liste-

nenaté.
Kúra a plody siln koeuné, píostré, drázdiwé.

P. malabarskd. TJ. Narum Dunal. U. zeylanica Zam.
Willd (^nec hin.) Narum panel Rheed. 2. t. 9. Ke pnu-
ly; wlwe oblé, prutowiié, ernawé ; koen mrcasaty',

ernokorý: lisly nejkratšeji apíkaté, podiauhlokopina-
té, ostré, žehernaté, lysé, na líci zelenjší a lesklejší j

kwty krátkostopené, ojedinlé, poboní, odstálé; plá-

tkw 6 pnokrauhlowejitých, wehnutých, poddutych,
tlustvoh, díwe ze zelena hndých, pak erwenawých,
potom krwawých; prašníkv pryštéjí kapaninau mazawau,
dríwe žlutawé bílé, pak ryšawélé, dole hndé ; bobule
nožkaté, wejitopodlauhlé, píhladké, uzrálé rusoerwe-
nawé, 1" asi dlauhé. V?" široké ; semena píwejcowitá,
— ^'a Malabaru a Molukách. '^ .

P, amboinská. U. musaria Dunal. Funis musarius
Rmnph 5. /. 42. Pedešlé podobná, liší se nle listím

dole srditým, eliptinokopinatýn), zakonitým í stopky
má Ikwté, ojedinlé, úzlabíkowé

;
plátky piokrauhlo-

wejité, pístejné, sehnuté a nikoli wchnuté, jako u pe-
dešlé ; bobule (10) nožkaté, podlauhlé, jsau oblejší a

hruzlaljší, nežli pedešlé. — INa Amboin, Baleyi,

Soloe. \ .

Opice rády žeraii owoce její, takže pi nich daji se polapiti.

Z konárw dlají párátka, ježto j>rý dásn posilfiuji. Kra koenowá
na Molukách proti kolice wtrowé potebuje se.

P. ivonná. U. odorata Lam. t. 495. f. 1. Cananga
Runiph. 2. t. Gó. Strom ztepilý ; kmen pímý , oblý,

hladký, popelawý; wtwe hndé, lysé; lisly dwojadé,
krátce apíkaté, wejitokopinaté, zakouité, dole zao-

krauhlcné, nkdy písrdité, na líci lysé, wezpod sotwa
]\vilé

; stopky boní, 1—ikwté ; kalich 3dílný : uštw
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wejitydí, lupych, wn pitlauen aksamitowych ;
plálkú^r

6 zelenawých anebo žlutaw^ch, lahodn wonných, uár-

kowitých, ostrých, sotwa palec dlauliých, stejných ; pra-

iníky písedawé, sinstnané, na konci zakonilé lirolité;

bobul asi y nožkatých , wejitých, oblých, mnohose-
inenných, tupých, na konci pupenatých, tmaw lin-

dých ; seniena bled hndá, lesklá, \v mase sladkém la-

hodném hní/.diwá. — INa Molukách, Záw, w ín. 5-
Stroia sázejí hojn pro woawé kwty, jež dáwají do tabáku.

P. koennd. U. aromatica Lam. U. Zeyianica Aubl.

2. f. 243. Strom kmenu 20'
i wícc wysokélio s wtwe-

nii rozlraušenými, obšírný koš dlajícími ; listy wejité,

zakonilé, lysé, nejcelejší, písedawé ; stopky úžlabíkowé,
1—2kwlé, 4— .V" dlauhé; kalich Sdílný: ušlw masi-

tých, zaokrauhle wejóitých , ostrých , poddutých : plá-

ikw () : 3 wnšné delší wejitopodlauhlé, wn hníialé,

popelawé, u wnit lysé, íiaiowé, 3 wnilní menší, lysé,

fialowé, s nehty širokými, poddutými ; bobul 12— L^í

nazrzavvlých, podlauhlých píoblých, krátce nožkatých, na

jedné stran dln brá^dowaných, Ipauzdrých; seme-
na 3— O okrauhlá, nazerzawlá. — W lesech \v Guian. 5 •

Plod co koení se potebuje.

P. efhiopskd. U- aelhiopica Dtinal. Egyptský pep
Mat. Háj, 106. B. Mat. JPcl. J79. C VVtwe oblé. lysé,

hnd popelawé ; listy nejkratšeji apíkaté, wejitoko-
pinalé, ostré, wezpod siwé, dosplé lysé, na žebru pro-

stedním pýité ; stojiky nejkratší, kvvt ntíznámý
-,

plod

složený z lžka zakulailého, potom asi 20 bradawicemi
opateného a plodkíliw do ok(3líku rozposl.awených

,

oblých. u/.Iatých, lysých, 5 — Gsemennýrh, hndých, chu-

ti koenné a šiiplawé. — Hoste w Ethiopii a Sierra -

Leon.
Jindy se potíebowiil plod w lékastwi a slaul pep egjjitský.

Driwí panely lesní ( Vvnria sylvatica), w Kocinlin rostaucí,

potebuje se ku stawSní píbytkw,

HoKODREW. XyLOPIA. BlTTKRHOLZ.

Kalich 3— ólalocný : lalokúw wejilých, kožnalých,

oslraunkých. Plátkinv 6 , wnšných wtších. Tyinek
mnoho na hVžku asto kulowaléin sedících. M<'hýíkú
2— ló krátce nožkatých, smáknutých, Ipauzdrých, 1—
2semenných, bu pukawýoh, bud /.bobulelýcli. Semena
obwejitá, lesklá, nkdy míškem opatená.

H. hedwábiiý. X. sericea HilLair. pl. us. i. 33. Ibiia
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Marígr. t. 91. Embira Piso 140. Strom asi jako bí-
za, díwí tubého, kúry bnédé, bílé, pozbádané ; listy

kupinalé, bedwábiié, 3" dlauhé, úzké , jako wrbowé »

stopky pckrálké, 3 -4k\vélé ; kwéty na l" dlaubé, bílé,

wonné
;

plátkv wnéšné úzké, vvnitni 3úhlé ; bobul 15

bladkýrb, jako léskowec welikýrh, iniavvé envenVrbi zawi-

rajícícb semena í ernawá. — W Brasilii w lesech. 5-
Owoce Koreuné ii ostré jedí ; semena usušená a rozuielnCnú

potebují na místo pepe. Z kry liaužewNé dCIají prowazy a hinty.

//. kioivitij. X. frutescens Aubl. J. 1. 292. Lam. t.

495- Wétwe dwojadé, bílými tekami znamenané, mla-

dé s chlupy žluloryšawými, hedwábnymi, píillaer]}' mi,

huaté, dosplé prílysé ; listy podlauhlokopinaté, zakon-

ilé, lupaunké, po kraji pípodchlípené, 2—3" dlauhé,

7—8" široké, nejkraieji pííapíkaié, na líci lysé, zele-

né, wezpod siwé a pikryté šttinami pitlaenými, bílý-

mi, nkdy pak padajícími ; st()pka(l— 3) úžlabíkowá, nej-

kratší: kalich chlupatý: uštw wejitých, ostrých
;
plátky

podlauhlé , priwi-ené , wné hedwábné; kwély 4 árky
dlauhé. — Roste w Brasilii, Gui.in.

Driwi rodu tohoto a ostatních do toho pokolení náležejících

jest horko. Owoce potebuje se co koeni.

ád 5.

CHEBULOWITÉ. MENISPERMEAE.

Kwly (snad pomeláním) jednopohlawé, nejastéji,

dwojdomé, nejdrobnjší ; pokrywka I— mnohoadá: ady
z potrojnych anebo polwerných ástek složené, pada-
wé ; plátky nkdy žádné. Samce: tyinky jednobratré
nebo ideji prosté, hned tolik co lupen kalichowvch
a jim stíné, hned tikráiné nebo lyikrátné ; prašní-

ky wn pirostlé, nebo dolejškcm na konec nitky pi-
pewnné. Samice: woreky bu mnohé jednonlené,
dole nasrostlé, bu neoddlené, pemnohými nlkami
wnené, u vvnit mnohopauzdré, poídku a nepochy-
bné pomeláním jednopauzdi é. Peckowice skoro wždy-
cky zbobulelé, Isemenné, úkosn nebo lunovvil snia-
knuté; semeno saulwaré ; kel kiwý anebo obwodný;
bílek žádný anebo skrowný, masitý ; dlohy ploské, biKl'

piblížené bu zdálené \ve dwau dutinkách jádra pólo*
žeaé; koínek hoejší.

Kowiny šlaliaunaté, toCiwé. Palisty žádné. Listy stídawé,
aiiíkaté, asto celé Štftnaté, dlanité, srditowejilé nho podlauhlé,
tupé Debo ostré, nkdy na jednom pni a na dwojím pohlawí rzno-
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twaré , wždycky hrotité koncem Iilawní žly wyniklvm. Stopky

lížlaliíkowé hroznaté nebo klasaté. Rostaii mezi ohratnfkoina aneb

blízko nifh. W nich píewládá wytaženina hoká u sliz ; nkterých
owoce jest jedlé, jiných inámiwe jedowaté.

KoKVL. Lardizabala. Lakdizabalb.

Kvvtv dwojdomé neb mnohomanželné ; kalich stída*

vve 2—3í'adý, s adau kaxdau iJlupennau, lupenw wri-
šnýcli wlšicli. Plálkw G d\vojad}'ch, kalicíiu menších,
trošku w}š nežh kaUch na Jíižku pipewnnych. Samec:
tyinky jednobratré, prašník 6 wejitých, oddlených,
wn pukajících. Oboják : tyinek U rozdlených s po-
metawými prašníky, worekw 3— 6 prostých ; nélka
žádná> blizny blawowité, stálé. Bobulí 3— 6 masitých, po-

dlauhlých, pauzder 6 mnohosemenných.
Kowiny toCiwé, lysé; listy jedno-, dwaa -, trítrojné, s a-

píkein na pni klaubnatýiii ; hrozny samí úžlabíekowé, wStewnaté, swa-
zeCnaté ; stopky samicí Ikwté. Bobule sladkélio, jedlého masa.

A', dwautrojný'. L. bilernata R, el Pav. prod. t. 37,

Lapeyr. roy. 4. ^ fi. f. 7. 8. Listy dwaii — trítroj-

né: lístky podlauhlé, ostré, dole nestejné, tu a onde
pízubaté ; listeny dwa wcliké, nestejné, srdité, u dolej-

ška stopeek. — W Cíli a Pcruwii, \ .

Bobule jsau sladké a lahodné, protož |)í'iná£ejí se na triiy.

ChF.BIJLE. CoCCULUS. KOCKELSTRAIICII.

Kwlv dwojdomé, nuílokdv jednodomé nebo n-
kdy obojaké. Kalich 6—91upenný : lupenu do 2, ideji do
3 ad rozpostawenýcb. Plátkw 6 wDJadych. Sauifc:

Tyinek G prostých, proliplátených , wajeník žádný.

Oboják: Tyinky žádné, nkdy 6 ponielawých. Woreky
(3— 9) jednonlené, s nlkaiui na konci na dwé klunými.

Feckowice zbobulelé (I— 6), asto ikosn ledwinowité,

pismaknuté, Isemenné. Kel ki-nvý nebo obwodní; d«
íohy odstáwající.

Ch. padawnl. C. peltatus Dfcand. Menisperinum pei-

tatum Lam. Convoivuli inslar volub. Piak. phyf. (. 24.

/. 6. Padá valli Rkctd, 7. t. 49. Koen dlauhý, tlustý

asi mrkwowému podobný > pn tenké, zelené, chlupaté ,•

listy šlítowilé, pílrojúblé, zakonité , dole tup uaté,
nejcelejší, ilustaunké píškrablawé ; apíky chlupaté; kw*
ty samicí drobné, na hro/.nech sotwa dwakrát delších

apíku > stopky asi 3" dlauhé ; plod z každého kwtu
ojedinlý, díwc podlauhlookraublý, písmaknutý, tma-
w zelený, pak okrauhlejší, blostný, lesklý. — Na Ma-
laburu, Koruniandelu. ^ .
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Koen se potebuje proti úplawici a zlaté ž/le.

Ch' jnviatd. C, Idciinosus Decand. Menispernium la-

cunosum Imiii. Tuba baccifera llumpli. o. t. 22. Ke
pnuly, ztliuišlí mocného ran)enaj dosplý s korau
rozlrliani* swi-askalau, s wtvvemi dlaul)ýnu , z mládí

oblými » listy co papír tuhé, srdité, zakoníte, tupé, na
líci zelené, lysé, wezpod rusé, vvlnkowaté 5 apíky sotwa

kratší listu, u wzníku asto wehnulé ? hrozny samicí wy-
nikají z wtwí starších, ^,'2' dlauhé, welmi vvtewnaté ,"

kwety drobné, blawé, Gdílné, s plátky sehnutými, ne-

píjemný puch rozšiujícími; bobule na zpsob liro-

znw nahromadné, z každého kwtu 1— 3, díwe bla-
wé, pak ernaw nachowé, s jádrem u wnit blawým,
swraskalým. — Na skalách pomoských Ostrovviiw celeb-

ských, moluckých. ^ .

'

Ch, korkoivd. C. suberosiis Decand. Menispermum
cocculus Lin. Mat. med. n. llJ). Gacrl. t. 70. IVallich in

as. rcscarch. 13. t. 1. Sprcng. in Bcrl. Jahr. 23. t. 1.

Diisseld. i I. t. 7 — 8. Ke toiwýj až na wrcholky nej-

wyšších strom se pnaiucí^ s korau korkowitau, tlustau,

rozsedlau, šedau; listy dlauhoapiné , široce srdité,

dole píufaté, naped \v malý hrot se konící, nejcelej-

ší, celistwé, na líci tmaw zelené, lysé a lesklé, wezpod
siwé, maliko otrubnaté, \v úžlabíkách žebrowých wau-
salé; kwty samicí na welikých, boních, wisutých, slo-

žených hroznech zelenaw bílé; kalich malý, 3lupenný

;

plátkw G vvejitokopinalých, masitých, ohnutých j wa-
jcníky 3 s ohnutými, tupými bliznami ; peckc^wice k\i-

lowatoledwinowité, co hrách anebo lískowý oech wer
liké, šedohndé, ponaernalé. — Na Malabaru. °^ . ?

Owoce tolio a i)rculeslélio rodu slowau chclmle neb Itchule (cocculi

indici), jsaii jetiowaté a |Mitrebují se w lékastwí. ^V ]mlii wýiliodní

jich užiwají k chytání rjl) a ptákw, kteí jich se nažrawŠe zpitomCjí,

takže riikaii polapiti se dají. W Anglianech neswdoniití sládkowé
pidá\v;»jí ta jedowatá semena do jiiwa, aby se stalo oi)ojiw£jsí, což
zasluhuje trestu jako trawistwi.

Ch. dlanitd. C. palmatus. Decand. Diisseld. 8. /. 9.

JPagn. 2. 1.. 230. Menispermum palmalum Lam. Colom-
ba, Calumbo, KaKnub Asiat, res, 10. t. 5. Koen mno-
holetý, hlizowiiý, tluslý, s wtvvemi wetenowilýnji ; lo-

dyha toiwá, letní, jednoduchá, oblá, co brk husí tlu-

stá, i s listím chlupalodraslawá s chlupy dlauhými, ryša-.

wlými ; listy apikaté, odlehlé, skoro okrauhlé, dlanilé,

ožilé, áscné : úkr<íjkvv ncjí-elcjších, zakonilých , hro-

zny nožinalé, ližlabíkowé, listu kralií, jednoduché, sauii-
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í složena, chlupaté, slepecky stidawé, kwty scdawé

;

listeny kopinaté, hrwiíé, padawé; kalich Gluponný : lupe*

nw stejných, podlauhlýcli, tupých, lysých, dwojadých.
Plátkiiw 6 drobných, klínowit podlauhlých, poddutých,

masitých; tyinek 6 maliko delších než,li plátky,' praš-

níky -ilaloné, 4pau7.di*é. — Roste na wýchodním ponio-

í jižné Afriky, w Mozambiku.
Koen na kotaurky rozkrájený, hoJomhow i/^ kolumlowi) jnieno-

waný, potebuje se w lékastwí.

Ch. barwiská. C íibraurea Decand. Fibranrea tin-

cloria hour. Ke pnuly, wtewnatý, dlauhý, co rameno
tlustý, ze wláken haužewných. ryzých složený; listy dole

wejité, na konci ostré, nejcelejší, lysé, nestejn žilnaté,

žebernalé; apíky dlauhé, oblé, dole nadualé } kwty
bílé, drobné; hrozny podlauhlé, poboní; kalich žádný.

Platkw 6 poddutých , zaokrauhlých; san»í kwt má
prašníkw 6, 2pauzdrých, písedawých, samicí ale waje-

ník trojnásobný, u prosted spojený ; blizny 3 na dwé kla-

né ; bobule 3 wejcowité, písmaknulé, hladké, tsemen*
né, drobné, žluté. — W lesech na Koinín. ^.

Owoce není jedonio ; rostlina celá dmti horké; koen žene
na inoC ; wtwe u woil zwaené dáwají tiarwu ilatau stálan, ježto

slaužt základem k harwenf kurkuinau a swtlirf.

Ch. jedomá. G. Ccbatha Decand. Menispermum edu-

le Vahl. Cebatha Forsk. Ke celý lysý, wtwe oblé,

listy stídawé, wajenopodlauhlé, na konci mkce hro-

tité , lesklé, celé, dolení wykrojené ; apík nejkratší;

stopky samí úžlabíkowé ojedinlé, zdélí apíka, nesaucí

i— ó kwtiiw nejdrobnjších, na konci w okolík roz-

postawených, s paupalv aksamitohuuatými ; kwty ze-

lené o 6 lupenecli kalichowých, 6 plátcích a tyinkách 6;

prašníky žluté; stopky samicí dwojatné, niowité, Ikw-
té, pímé, samím podobné; wajeník jednoduchý, Iroj-

boký; nlky 3 krátké, blizny wykrojené; bobule er-
wená, jakoby ze 3, dole spojený^ch složená. — W Arábii.

Boluile zralé jedonié , dmti jsau ostré; Arabovré dlají z

^ nich pálenku pesilnaii ( (iiamr el Madjninn ) ,
jež ocukrowaná

MiénC opíjí; bez cukru ale dlá nesnesitelné horko a žízeíS.

POWÍZKLKA. sAMPBLOS. GniEÍWURZEL.

Kwly dwojdomé. Samec: Lupeny kalichowé 4

kižmo r.)zewené. Plátky žádné; kotauc pímasitý; ty-

inky nitek jednobratrých ; prašníky tyry jednopaii-
zdré, wn pukající. Samice: Lupen kalicíiowý jediný
postranní, plátek 1. Wajeník 1, wejitý; blizny 3.
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Peckowice zbobulelá, Isemenná, ledwinowitá nebo úkos-

n wejilá. Bílek žádný. Kel dlauhý, oblý, obwodní;
loínek hoení.

P. parcira. C Pareira Lam. t. 830. Dusseld. 12.

22. Capeba Marcg. 1. 26. Piso t. 94. Clematis bac-

íifera Plam. am. t. 93. Pne pnulé, lysé nebo pillae-
l pýité ; rapíky rozdílné dlauhé, asto listu samého
lelší ; listy zaokrauhlené, písrdité, na konci osinalo-

irolité, dosplé na líci lysé, wezpod wíce mén hed-
tóbit pýité, nikoli plsnaté, na obojím pohlawí štít-

laté, takže rapík blízko kraje wchází ; samí kwt má
stopky ojedinlé nebo zdwojené, od dola wtewnaté, co
apík dlauhé nebo kratší, hroznatochocholiené : wtwi-
ek rozewených, pýítých ; okwlí draslawé ; kwety sami-

cí swazenat klasené, na hroznech listu delších ; liste-

ny sedawé, zaokrauhlé, na konci sotwa hrotité; bobule
erwcowé, zaokrauhlé, smáknuté, po kraji ztenené a

swraskalé, wšude chlupy dlauhymi roztraušenými dra-

slawé, 3'" w prmru. — Roste na Martinice, Jamaice,

Domingu, sw. Tomáši, w Brasilii, INowé Hispanii. "f^

.

Koen její, pareira brava nazwaný, w lékaslwí se potebuje. "+

Nepochybn že i jiné rody tuho pokolení k témuž cíli se potebují,
jako jest p. guayaquilská, stíbrná, drobnoplodá (C. guayaquilensisj ^
argentea, microcarpa).

ád 6.

dRistalowité. berberideae.

Kalich padawý, 2— 4 i asto filupenný : lupeniiw sií-'

daw dwojadých, wn šupinami jedno-mnohoadými opa-
tený. Plátkvv tolik co lupenw kalichowých, jim stí-
ných, asto dwakrátných, podplodních, asto dole a

wnil žlázkami nebo šupinkami zmnožených. Tyinek co
plátkw jim stíných: nitky krátké, prašníky podlauhlé,

pirostlé, dwojpauzdré : pauzder asto oddlených, od
dola nahoru chlopní nápružnau se otwírajících. Wa-
jeník jednoduchý, wejcowitý, píúkosný, jednopauzdrý

;

nlka boní, nejkratší; blizna priokrauhlá. Bobule ne-
.

bo tobolka. Semena dole po boku pipewnná, poíd-
ku ojedinlá, asto 2—3, wejcowitá nebo kulowatá. Bí-

lek masitý, asto pírohowitý. Kel rowný, na úžlabíku
a koínku wíce mén ztlustlý ; dlohy ploché.

Ke nebo byliny, fasto lysé. Listy apikaté, koenowé nebo
powé strídawé, bud jednoduché; bu na rozwStwenéin apíku uino-
hosetné, bu složené ; apíkw iístkowVch a listeCkowých w trny je-

dnodmhé nebo složené promSnoýcb a listy mladými nebo druhot*

A
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ajmi jfdnodurlijini, prawéinn listí poilohními a w ii/laliíku slilancenými

opatífínýd). Listy a lísteky zpeíenožchré. Kwly hro/ní-né, konené.
Po celém swt krom Austrálie ro/.iosowané. Nejnmožší roze-

znáwají se i)ewládaiící kyselinau w listech a plodecli a prwkem lio-

kým poCiSlijícím w ke a koenu.

DfíisTAL. Berbebis. Sauerdorn.

Kalich lupenvv 6 dvvojadých: wnšných menších,
wn se šupinkami dwema nebo Iemi. Plátkw 6, na neh-
tu wnil dwojžlázých. Tyinek 6 : nitky bezzubé, praš-

níky pauzder oddlených. Wajeník wejcowitý ; nlka
žádná ; blizna tei owitá, u prosted pupenatá- Bobule
wejcowitá, Ipauzdrá, 2— Ssemenná, na konci pupenatá,
nebo derau prchodná a žebrem od díry zaínajícím až

dol se táhnaucím opatená. Semena 2, ídce 3, dole a

po stran pipéwnná, pímá, podlauhlá , se skoáp-
kou ikrupawau.

D. obecný. B. vulgaris Lín. Fl. dan. (. 904. Lam. t.

234./ 1. En^d. lot. t. 49. Plcnk t. 252. Schk. t. ^^. Hayn.
1. t. 41. Diisšcld. 2. t. 12. Rostl. 2. ob. 29. Mat. Háj. 42.

A. — }Fel. 48. Distal, dišCal, deštl, drá, wanar,
piwník. Ke 4— 10' wysoký, s koenem žlutým, wtwi-
tým, široko daleko se rozkládajícím, nkolik kmen wy-
pauštjícím ; kmeny rozdlené na mnoho wtwí priito-

witých, liranalýcli , nahndle .šedých, trnalých ; díwí
žlutawé, kehké ; trny ncjodstálejší s dolejškem rozšíe-
ným

,
pošwouitým , tí - paterodílné , nahoe jednodu-

ché : ástek nejostejších
,
popelawých nebo erwena-

wýrh; zúžlabíka jejich wyniká swazek list (2— 6), které

obwejité, nejlysejší, stídaw zpeenožebré, na líci syt
zelené, wezpod bledší, po kraji wíce mén zpilowané :

zub brwau ukonených, na konci tupé, dole ztížené
w apík kratiký ; sauasn se swazky listowými wyste-
lují hrozny, listu delší, wisuté, jednoduché, mnohokw-
té ; slopeky u wzniku s listenem ; kalich podepen li-

steny 3 nialými, wajenými, tupými; lupenw kalicho'

wých rozewených, wejitýoh, tupých, zelenaw žlutých-;

plátky pím odstáwající, podlauhlé, wajené, tupé nebo
mlce wyíznulé

,
pkn žluté se žlázkami pouiarano-

wými j bobule (dešllice, distalky) podluhowalé, (skoro
wálcowité) , na konci pupcnaté a prourtané, stkwle
crwcné, maliko jíním popnuté. — Roste na stráních

kownatýcb podlé lesvv w nejwiším dílu Enropy a \v

západní Asii. Kvvte w kwtnu a ervvnu. \ .

Ke ten hojn w sadech se nachází. Kwt jeho rozšiuje zá-
pach težkj, Minohýin protiwný, of^avílástní. D?i*stSlii.c obyCejnE Cer-
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wpné, sazením ale mní barwH w blawau, žlután, fialowau ba i fer-

nawaii ; nejwíce jsau p^kyselé ; inaif ale také sladké. W lékastwí

se potnljiijí a w cioinárim liospoJárswí dlají z niiJ» syriip, Imspe-

^ ninu at<I. Díwí a l\ko jpst pekne žluté; poslední k harwení na žltito

fce potebuje, a maje cliuf horkau a moc na stolici hnáti, w starších

rasech bylo w lékastwí nžíwáno, ano i w nowjších Sasedi opt
se ijorauelo.

Tyinky kwtu toho rodu dole u wznikn a wnit dotknuty

bywše (n. p. tiskau, brkem atd.)» rychle sebau mrští iia wajecnffe,

naCež pak opt 7,i)onenáhla se zdálí.

Žeby ke ten jin>m rostlinám škodil a obzwlášt rezowatost

a hladiost obilí zplozoval, není prawda. .

LwísTOPA. Leontice. Lowenblatt.

Kalich o C) lupenech padawych, dwojradých, stída-

w wlšícli a menších, riátkw. 6, wejcitých, bezežlá-

zych ; šupin 6 na nehtech phitkowych upewnených. Tyi-
nek 6 s nitkami nejkratšími. Wajeník podlauhloweji*
tý. Cnlka krátká, úkosn z wajeníka wyniklá. Blizna

jednoduchá. Tobolka mchyowítá, wejcowitá, blano-

wiiá, Ipauzdrá. Semena 2

—

i, na dn lobolkorténa pi-
pewnná, kulowatá.

Byliny lysé. Oddenek mnoholetý, blízowitv-. Listy knrenowé
ápíkatéj rozdlené, lodyhowé žádné nebo rozdlené. Kwety ídce
hroznaé, listeny podepené.

L. obecná. L. Lconfopctahim Lin. ÍMm. t. 5)i. f.

1. Lwow.i stopa. Mat. Jfd. 36S. C. Koen s oddcnkem
hlízowitým, kulowatym, zpleštilýra, hrbolatým, nzhitýin,

ernawým ; lodyha pímá, oblá, stewíná, hned jedno-
duchá, hned wetevvnatá, a tudy nesaucí hrozen jeden
anebo mnohý; listv koenowé rapíkaté, dwakrát troj-

nosené ; lodyhowé nékoliké , stídawé, písedawé, se
apíkem krátkým objímawým , trojmo zpeenoscné

,

úkroje wšech obwejité, tupé, hrotité, dole zleené,
nkteré piapíkowané, jiné stíkající; hrozny asto mno-
hé; stopeky prodlaužené, itié, píhranaté ; listeny wej-
ité , ostré, podduté, mnohem kratší nežli stopeka

;

kwty z brunátná ervvené ; tyinlvv kratší plátkuw; to-
bolka mchy owitá, úkosná, mázdratá, bledá, Imaivjšími
žilami síkowaná, hrotem zakonitá ; semena 3— 4, hn-
dá, kulowatá. — (Na polích a rolích Kwropy jižné. Malé
Asie. Kwte na konec zimy. Tf.

Halep;iné jiotebují koen na prach roztluený místo m5dla
k wyprawení šmuh ze tkanin a obzwlášt šátkw kalimirskýdi. Tur-
ci jeho užíwaií, pozevše tuze mnoho opije, .limlá mli jej za lék
proti hadímu uStknutí.

/.*
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SladkomkSka. Epimedium. Sockenblumc.

Kalich 41npenný, padaw;ý, wno dwojlistenný. Plátky

4, podduté, u wniií* dole nesauoí supinu plátkowitau,

jinobarewnau, dutinu plátkowau prikrýwajíci. Tyinky 4.

Wajeník wejcowitý. .Cnídka 1, poboní. Blizna je-

dnoduchá. Tobolka šešulkowitá, Ipauzdrá, 2chlopná,

ninohosemenná : sen)ena we 3 radárh, na šew bišní
pripcwnná.

S. horní. E. alpinum Lin. Lam. 1. 83. Sihth. t. 150.

Ens^l. bot. t. 438. Schk. 1. 24. koien oddenku plaziwé-

ho; lodyha nejdolcji šupinami hndými odná, pímá,
6— 12" wysoká, jednoduchá, oblá; list jediný pod hro-

znem a naposled jakoby pokraowání samé lodyhy ; apík
na tré klaný, lysaunký, ii wzniku a rozwtweni uzlatý a

srslnataunký, na konci wétwiek nesaucí tré úkrojw dlau-

hoapikatých, srditých, wejitokopinatých, zakonilých,
nejosteji zpilowaných, tuhaunkých, lysých ; hrozen pí-
mý, wtwitý, s wiwikami zdálenými , ídce 3 — 4*

kwétými ; slopeky niowilé, prodlaužené, chlaupkowané,
erwenawé, pílepké; kwéty nachýlené; lupeny kalicho-

wé nachowlé, olewené; plátky nachowélé, otewené;
šupiny rusé. — ^'a místech stinných kenatých pedhoí
a hor w Ewrop prostední. Kwle od bezna až do
máje. '4-.

Ozdobná a pro ústroinost kwSUi znamenitá bylina, w zahradácli

obyCjná. Jindá w lékaiítwí se potebowalu ,- diu( luá zahorklau.

ád 7.

OSLIZEOWITÉ. CABOMBEAE.

Kalich 3— ^Inpenný, prostý. Plátky 3 nebo 4, pod-
plodní. Tyinek 6—36, podplodních. Woreky (2— 18)

prosté nebo dole málo srostlé, dvvojwajené ; nélka je-

dnoduchá. Mchýíky blánaté nebo zbobulelé, nepuka-
wé, 1—2semenné. Semena wisutá, bílkowalá. Kel malý
na hoením konci bílkowém, (nepochybné w puchýku
zawený a tudv na oko) nerozdlený.

Rostliny wodní. Listy stíídawé nebo stríiné, plowajíií Stíto-

waté , potopené nifowit iimuliodílné bez palistiiw ; kwely obujaké
prawidelné, wynoené ojedinSlé, úžlabfckow.

OsLIZES. HVDROPELTIS. BrASENIE.

Kalich 3—4lupenný, barewný. Plátkv 3— 4, delší

kalichu. Tyinek 18—36. Worekw 5— 18. nlka
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niowilá, pýitá, do wnil ohnula, w ostrau bliznu ukon-

ená. MchVíky 'i— Isemenné.

O. iiachowd. H. purpurea Micfuv am. I. t. 29. Sims

maa^. t. Itn. Diet. se. nat. atl. 2. t. 81. Brasenia. Lo-
dyhv položené, plaziwé, pak wzestaupawé, podlé hlaubky
wodní I— 10' dlauhé, útlé, jako stopky, apíky a rub
listuw slizí prozranau powleené ; listy stídawé, na a-
pících dlauhých štítowilé, plowající, wajené (2—4" dlau-

hé, l''i—o" široké), celé, maliko wykrajowané, na líci

Ivsé a lesklé, wezpod nachowé, lysé nebo aksaniitaté:

kwtv nahnédle nachowé (M?" w prmru), pímé, wy-
norené, w noci potopené; plodky podlauhlé, nabicha-
télé, ostré, ukonené w nélku stálau, wehnutau, na kon-
ci hákowitau. — We wodách stojatých Ameriky sewerné.
Kvvéte w erwnu a lipnu. "4.

Indianuwé prý ji w lékastwí potebují.

ád 8.

OREŠINCOWITÉ. NELUMBIACEAE. [J.S.Presl.

1823.) SELVMBOSEAE. (Bartl. 1830;.

Kalich 4 — olupenný, prostý. Plálkw (nejastéji)

mnoho podplodních. Tyinek mnoho, z nejdolejška
luzkowého wyniklých : prašníky dwojpauzdré, na nitkách

poboní. Lžko vvelmi zwétšené , ihowité nebo pre-
kocené homolowilé, na bore nadduté, mnohými jamka-
mi prohlubené, w nichž woreky jednopauzdré, jedno-
wajené, jichž každý má nélku jedinau, kralíkau, u-

konující se w l)liznu terowitau, wyhlubenau. Plod

:

peckowice jednojádré, nepukawé, nlkau a bliznau stá-

ÍVmi ukonené, pohrauzené w jamkách lžka zwelie-
ného. Kel bezbílený, dwojdéložný, tlustý, we skoápce
klíící ; dlohy tlusté, pírko odté.

Byliny woilní, leknínútn podobné, od ntthž toliko plodem
znainenityii) a semenem se liší.

Toliko jediné pokolení s pti rody w Asii teplejší, ladii zá-
padní a Americe jižné rostaacíini.

OíÍBŠIHEC. NeLUMBIUM. NeLUMBO.

O. krásnij. N. speciosum IVilld. Dlil. desc. t. 61.

vSmilh eaot. 1. l. 31. 32. Rostl. {.ob. 1. Bob egyptský.
Mat. H^tl.\ 120. (nikoli obraz). Oddenek dlauhý, ró-
wnonážný, pod zemí plaziwý, uzlatý, dutý ; listy z jedi-

ného uzlu ili kolínku ojedinlé, na rapícich dlauhých,
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až na powrch wodní sáhajících, oblých, rnkkoosten-
ných, píowíijíeí, skoro okrauhlé, pupkowité, I— 2' široké,

na dwau místech wykrojené, po kraji pí-íeité, lysé, le-

sklé ; stopky jako apíky ; kwt peweliký (6" w prm-
ru), ržovvé nebo bílé, zápachu píjemného anisem ne-

bo skoicí; plátky nestejné, wejité, podduté, ostraun-

ké ; prašníky árkowité, na konci wycházející w píwsek
paliokowitý ; worekiiw "20— 30 i wíce; peckowice eli-

psowité, */«
' dlauhé, erné. — We vvodách zponenáhla

tekaucích Asie jižné a prostední. Kwéte vv lét. "4-.

Staí Kekowž a Kímané jej zaali, a lobem egyptským nazýwa-
li; druhdy rostl také w Kgy|)t. Peckowice, nezralé i zralé, w Asií

mají se za potrawu cliutnau : tudíž na mnohých místech se sází.

O. žhitij. N. luteum Mícha:. Diet. se. nat. all. 3. t.

180. Podobá se pedešlému, od nhož se ale liší kw*
tem menším, bled žlutým, a píwsky prašníkowými,
árko witými. —• W bahnech a wodách stojatých Ame-
riky sewerné.

Prospíwá jako pedešlý'.

ád 9.

LEKNÍNOWITÉ. NYMPHJEACEJE. [j.s.Presl.

:^" / 1823. Bartl 1830).

Kalich 4— Glupenný, prostý, zídkakdy na wajeník
pirostlý. Plálkw mnoho, zponenáhla w tyinky se pro-

mujících , podplodních, zídka na wajeník pirost-

lých. Tyinky nmohé, bu z lžka bu z wajeníka
wynikající : prašníky dwojpauzdré, u vvnit na nitkách

sedící. Wajeník prostý, mnohopauzdrý ; nlka žád-

ná ; blizna štítowitá, celá nebo paprskowit mnohoušet*

ná. Plod: bobule ili tobolka kožnatá, nepukawá, mno>
hopauzdrá. Semena mnohá, pehrádení anebo hnízdi*

wá, se skoápkau kožnatau nebo dewnatau. Kel bez-

bílený, dwojdložný ; dlohy maunaté, pírko nepatrné.
Byliny wodní s listy stídawýini, wzplýwawými, o ajiíky dlauhé,

pošwující podepenými, dPíw rozwinutí na dwé swinutými ; stoi)ky dlaii*

iié, jednokweté ; stopky a apíky utržené neroní šfáwii ndécnatau.

ád ten obsahuje 30 rodu (we 4 pokoleních), které po celém

swSté (wyjmeli se Austrálie) jsau rozlosowány; nejwtší díl jich n^

sewerné polukauli. Jsau to rostliny s kwtem welikjm, ozdol^T

ným, též nkdy woííawjin.

Leknín. Ntmphaea. Sbbroke.

Kalich í
—

- olupcnný, u wnil barcwný. Plálkúw
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mnoho, z wajeníka vvynikajících |)()fJ tyinkami. Tyi-
nek mnoho, též z wajeníka wyniklých. BUzna ušetnatá,

pramenitá. Tobolka kožnatá, mnohopauzdrá, mnohuse-
menná : semena pehrádení.

W L. blostný. N. candida. Rostl. 1. ob. 2. Leknín, le^

^ulí, lekno, lekuta, taška bílá, štuhk bílý, stuhk bílý,

wodní rže bílá, wodní lilium bílé. Oddenek mladý
bambulinatý, starý nékdy pes loket dlauhý, 2 palce

tlustý, uzlatý, šikmo w bahn se plazící, mnoho wlášení

kolmo pauštjíci. Listy nkdy 1' dlauhé, ^jí široké,

kožnaté, tlusté, jako wajené, dole srdit wykrojené:
uštw nátupých, piblížených, na konci okrauhlé, nej-

celejší, dokonce lysé, na líci tmaw irávvow zelené, le-

sklé, wezpod bledší, bezleské ? apíky podlé hlaubky
wody wysoké, oblé, hladké, lysé; stopka jako apíky
dlauhá, oblá, hladká, lysá ; kwt jediný, plowající, roz-

ložený, w prmru 4" dlauhý; lupeny kalichowé a plá-

tky podlauhle široce kopinaté, nejcelejší, tupé, prvvni

wnit bílé, kratší druhých, na obojí stran bílých ; ty-

inek teba 70: nitky árkowité, wnšné širší; wajeník
wejitohomolouitý, komolý ili na konci uatý, asi 1"

wysoký, a w nejwtším prmru píném ^U", zelený
;

blizna konená, u prosted mlce prohlubená, a z té

jamky wyniká ípeek medonosný ; od kraje jamky jde

8 brázdiek k uštm, na nž kraj blizny rozdlen »

ušty tyto kopinaté, nadchlípené, jakoby korunu osmi-
lirotau dlající. — We wodách stojatých po Cechách.
Kwte w ervvnu a lipnu. "H-.

L. híltj. N. Ahvi Lin. 313. FL daiu t. 602. Engl.

bot. t. 160. Schk. 2. t. Ii2. Sturm JI. ic. Lekno. Mat.
Hdj.2&l. ff^el.iio. Welmi podobá se pedešlému rodu*
rozcznáwá se ale wajeníkem kulovvatým, bliznau o 16

paprscích wzestaupawýcli, wehnutých. — We wodách
stojatých po Ewrop celé, Sibirii a Americe sewerné.
Kwte w kwtnu a lipnu. '4-.

Oba tyto rody jsau ozdobau našich wod stojatýcli. Jindú po-
tebowal se oddcMiek, kwt a semeno w lékastw. Oddenek jest

Skrobnatý a mladý prý tu i onde se jídá, akoli trpký a náostrý ; též
jej potebují w barwírstwí.

L. poswdlnif. ^. Lotus Lin. Deld. ilesc. 1. 60. /. I.

Rostl. 1. ub. 3. Jmním podobá se pedešlým ; listy

ale má okrauhlé, píeliptiné , šlítowité, ostrozubaté,
wezpod na zebrách chlaupkowané, mezi žebry pýilé:
úkrojúw piblížených? blizua až do j)rosted na 21 pá-
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pisku ro/dí^lená. — W Eg^ypte, též w jednom wídlu U
Welikého Waradynu \v Uhnch. "4-.

Rostlina, lotos sfar\(:li Kgj|)(anftw, byla poswátná Isisí a wel-
iiii díiležitá w jejich hájejiisu. Oddenek, listy, rapiky a stopky w
Egypte požíwají a semenu niauCnatá, jako za Casú Herodotowýcb
slauží k dlání dileba. Tamtéž w lékarstwi se potebajf.

SmÍK. NliPHAR. Teichrose.

Okwlí podplodní ; kalich 5— Glupenný
;
plálkw

mnoho na hbet medonosných. Tyinek mnoho pod-
plodních. Bhzna šlítowitá, pramenitá. Tobolka kožna*
tá> mnohopauzdrá .- seniena hnízdiwá.

St. zlutij. N. luteum Svdth. Rostl. 1. ob. 4. iNym-

phaea lulea Lin. Fl. dan. t. 603. Blak. t. 597. Schk. t.

142. Lekno žhilé. Ma(. Háj. 267. B. — Wd. 3J3. Stu-

hk, sluhk nebo štuhk žlutý, lekno žluté, lekufa žlutá,

wodní rže žlulá, taška žlutá, stulkep. Oddenek nko-
lik stewíc dlauhý a skoro dwa palce tlustý, zažlullý,

se šrámy mnohými stídawými od opadalých lislíiw a s

mnohým wlášením ; apíky podlé hlaubky wody dlauhé,

ostroiihrané, špinaw Imawozelené, hladké ; listy wzplý-
wající, 10" i wíce dlauhé, 6"

i wice široké, tlusté, kož-

naté, podlauhlé, srdité, s úkrojema nátupýma, piblí-
ženýma, po kraji nejcelejší, na líci Imawozelené, lesklé,

nejlysejší, na rubu bledší; stopky zdélí apíka oblé,

hladké, árkowané, zelené, jednokwété; kwt wíce \"

w prmru široký; kalich Slupenný : lupenw obweji-
tookrauhlých, kožnatých, wn dole zelených, ostatn ja-

ko plátky žlutých, poddutých, klímawýcli ; plálkw 14

klínowiiých, celých, poddulých, asi 2'" dlauhých, na
hbet s jamk.ui medonosnau ; tyinek mnoho (tebas

160); wajeník wejitohomolowitý nebo láhwicowitý, l"

dlauhý, zelený ; blizna sedawá, štítowitá, zmlka nálew-
kowitá, na wrchu s 17 nebo 14 prameny wysedlými,
wýstedn se rozbíhajícími, kraje bitkého nedosahující-

mi, žlutaw zelená ; bobule wyschlá nebo tobolka kož-
natá, nepukawá , haubowitau hmotau naplnná, w niž

hnízdí semena mnohá, podlauhlá, asi l'" dlauhá. — We
wodách stojatých po Ewrop a Sibirii. Kwle od er-
wna až do srpna. "4-.

B\lina pCkná, im;ag okázalá leknínu blostného a bílého, je-r

jicliž má powaliy.
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' ád 10.

ŠPIRLICOWITÉ. SJRRACESIEAE.

^ Kalich ólupenný, barweny, padawý, asto podepe-
ný pokrywkau inalau, nestejn 31upennau, stálau. Plá-

tkw 5 nchetnatvch. Tyinek mnoho prostých. Waje-
ník opauzdrý. Cnika 1 krátká; bhzna prenehká, stí*

nidlovviiá, órohá. Tobolka stálau bliznau wnená, á"

pauzdrá, óclilopná : chlopní z prostedku pehrádky wy-

pauštjících, mnohosemenná. Semenice osowá, w kau-

ech pauzdrowých néjící. Semena nahá, bilenatá. Kel
rowný, malý, na doleníra konci semena blízko pupu
umístný a koínkem proti nmu elící.

Byliny. Listy koenowé složené ze rapfku welikélio, dutélío,

wcowitélio a epelc malé, nejcelejší, jakoby «wíko piklopujicí usía

apíkowá. Palisty žádné. Kwty obojaké, prawidelné, weíiké, ojedi-

n{;lé, na konci stwulu.

Do toho ádu náleží jediné pokolení o 5 rodedi, w teplejším

dílu Ameriky sewerné rostaucícli. Listíivi jiodobají se lákoweukám,
od nichž ale jinými znaky se liší; kwítíin welmi pibližují se k le-

liníaowitjm.

Spirlick. Sarracenia. Sarracenie.

Znaky pokoleowé jako rádowé.
• S. nachcnvd S. purpure*a Lin- Míli. t. 241. Lam. t.

452. Curt. inag. t. 849. Pilaye artn. soc. lin. par. 4. t.

13. Diet. se. nat. atl. 3. t. 181. Sarracena Cattsb. 2. t.

70. Bucanephyllum Pluk. am. t. 376. J. 6. Oddenek
krátký, tlustý, siln mrcasatý, wypaušlí stwol jediný ne-

bo mnozitý, pímý, */?— l' wysoký, oblý, na konci nií,

lysý ; listy kožowité, žlutaw zelené, w rži rozpostawe-
né, z dolejška položeného oblaukowil wzestupující : ra-

pík dutý, wece pedstawující, nad prostedkem baa-
tý, u ušt trochu ztsnný, a w ijzký okraj podwinutý,
na pední stran opatený kýlem širokým, kídlovvitým,

na obojím konci úzce wybíhajícím, protažený žilami a

žebry krwawými, a nesaucí na hoením konci epel se

zpiinující, širokowejJtau, píledwinitau, wykrajowanau,
dole srdit wyíznutau a srditoušatau, skoro kápowit
prohlubenau a olwor dutiny apíkowé ponkud poklo-

pující, na wnitní stran chlupv dol smujícími, tu-

hými obrostlau, krwaw žilnatau, wn jakož i apík pý-
ritau ; dutina .ipíkowá až do '/a wýšky od dola chlupy
dol smujícími srslnatá, ostatn lysá, pchladká, lesklá :

kwét nici, 2" široký ; pokrywka o 3 lupenech ncslej-
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ných, širokowejitych nebo okrauhlýcli, tmaw aacho*

wých ; kalich lupenw wtsích, široce wejitých, lupých

anebo zaokrauhlených , wehnutých , hndoervyených ;

plátky menší lupenw kalichowých, podlauhlokopiso-

wité , nad širokým nehtem kolenaté , pak wehnuté,

a na bližn ležící, wne hndoerwené, u wnit jako

kalich bled zelené ; tyinky wšecky docela pod plátka«

mi a bliznau zkrvte, krátké, s nitkami niowitými, swtle
zelenými, a prašníky wejitými, piléhajícími, žlaulko-

wými; blizna peweliká, 1— IV2" široká, listowitá, ble-

dozelená> wypuklá , u prosted mlce pupenatá, po
kraji ušty 5 ostrými , asto dwauzubými podwinutá

;

nlka krátká, wálcowitá; wajeník zakulatlý, 5brázdý

;

tobolka podobná ; semena pedrobná, skoro lunkowi-
tá, smaknutínká, a na stran mén wypuklé kýlem sil-

n wystávvajícím opatená, hlinožlutá, pod okau zwt-
šowací zrníkowaná. — INa bažinách Ameriky sewerné,

od Karoliny až do Záliwu hudsonského. Kwéte w máji,

erwnu. '4-.

Ten rod jakož i ostatní znamenitý jsaii rapíkem wecowitým,
wždycky až pod prostedek naplnným wodaii tistaii newonnau, ježto

od rostliny samé wymSšena jsauc, opt se nahrazuje, jak wyniizela.

W dolenfm dílu té dutiny nalézají se wždycky mnohé ostatky zliní-

lého hmyzu do nich nalezlého a we wod utopeného, U nás dobe
se daí w donicech ; náleží ji ale pezimowati we skleníku a wždycky
pilnS zaléwati.

ád 11.

MAKOWITÉ. PAPAVERACEAE.

Kalich 21upenný, ídce srosllolupenný a epikowi-
tý. Koruna prawidelná, 4plátkowá (ídce mnohopláiko-
wá nebo žádná). Tyinky podplodní, nejastji mnohé
(ídce co plátkvv). Wajeník prostý, složený ze 2 nebo
wíce worekij srostlých. Tobolka wejcowitá nebo po-
dluhowatá, nejastji chlopnmi pukající: semenic okol-

kowých a položených mezi chlopnmi , mnohosemen-
ných (ídce málosemenných). Semena bílenatá; kel

pemalý, w dolením konci bílku zawený ; koínek k

pupu elící.
Zeliny, byliny, (ídce) poloke s mlékem liilýni. žlutým anebo

Cerwenýin. Listy stídawé, zubaté, zjjerenoseué. zpeen ialocnaté.

Kwty obojaké, prawidelné, konené, ojedinlé, okoliCené, latniié.
Náleží sem asi 70 rod (z 12 pokolení) nejwíce w mírném

podne.ttí rozdílných zemdíl. Wyznaují se šíúwau mléPnatau, jiiá-

iiiiwS ostrau, a náležejí k rostlinám jedowatým, jichž nkteré w lé-
kastwí ie potebují. Semena nkterýdi ostrá nebo mániiwá, jiuýcU
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mají w sobe olej, kterýž jako setmaio sauio se pužiwú, a olej jeStC
W ieuiesledi se jjotebuje.

MÁK. Papaver. Mohn.

Kalich z lupenw '2 poddutých, pršiw}'ch. Plátky
Tyinky mnohé. Wajeník wejcowitý nebo obwej-

owitý; nlka žádná; blizna šlítowitá z 4—20 prame-
w. Tobolka (makowice) podlauhlá, obwejcowitá nebo

%aknlatlá, Ipauzdrá, z 4— 20 worekw prodlauženýra
lžkem niázditým zavvených složená, pod terem blíz-
nowym malikými chlopnmi (koncemi jejich) pukající.

Semenice mezichlopné, w nedokonalé pehrádky pro-
dlaužen. Semena ledwinowitá, mnohá.

Zeliny, byliny, asto chlupaté, plné sfáwy inléCnaté, bilé.

M. snoddrný. P. somniferum X^m. Lam. í. 451. Plenk
t. 417. Hmjn. 6. t. 40. Diissdd. 7. /, 24. Rostl. 1. oh.

28. Mák zahradní Mat. Háj. 322. — WeL 382. Koen
letní, dlauze wetenowitý, wlewnatý, wyhání lodyhu je-

dinau. pímau, 2 — 3' wysokau i wyšší, jednoduchau ne-
bo málo wlewnatau, jako wšecky díly jíním siwým po-
prášenau, lysau nebo peídkými šttinami obrostlau

;

listy weliké, podlauhlé nebo wejitokopinaté, dole srd-
it wykrojené, a lodyhu úkrojema objímající, po kraji

ponkud kadeavvé, slihanowykrajowané : úkrojvv zu-
batých, zubauii nkdy tupými nkdy ostrými, tlusté, si-

wé ; stopky konené nebo z úžlabíka hoeního wyni-
klé, dlauhé, ojedinlé, oblé, siwé, rownowážn šttinaté,
jednokwétéj kwt weliký, peozdobný, 3— 4" w prm-
ru dlauhý; kalichowé lupeny lysé nebo šttinaté; plá-

tky wejitookrauhlé (lilákowé nebo ržowé, nad neh-
tem se skwrnau tmaw fialowau, pak bledší, až i celé
bílé); nitky nitkowité, na konci palikowité ; tobolka
obwejcowitá, kulowatá nebo wejcovvitá, lysá, s bliznau
osmi • nho wícepramennau, po kraji wraubkowanau

;

semena drobná, ledwinowitá, mížkowaná. — W Lewan-
tu a jižné Ewrop mezi obilím a na newzdlaných mí-
stech, tamtéž a w Asii teplejší a w Ewrop prostední
na mnoze sázený. Kwte od erwna do srpna. O.

«) Diwoký mák ten jest málokwtý, jehož kalichy a stopky
StStinaté a zuby listowé w šttinu ukonCené ; od toho pochodí naše
zahradní odrodky.

i?) Mák dernij (P. niqrum), tobolek zukatSlejších, pod bliznau
^raini nejCastji se otwírajícíd), se semenem šerým nebo Cernawýmj
jplátky lilákowými, bled Cerwenými- se skwrnau tmaw lialowau.

y) Mák bily (P. nllmm)
; tobolka wejcowitá, nejCastji nepu-

kající •, semena a plátky bilé.
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tf) Mák iihtif (P. 5. floru pc/io), kwty proiiineniiii ncjriinož-

iic.U tyfciiiek w |)lá'k} menší, trepenité ili rozstíliaaé, jiliié, wšoch
harew, tomu ro(li) prináležtíjfrírh.

Semenu máku zahrailDíUn w liospodástwí domácím a w lé-

karstwí jest weliiii wáženo, též olej wytlacený netoliko mfsto drew-
nélio, auobrž i k malowúní se potebuje; tobolky (makowire) ne-

zralé usušené iižfwaj se w lékastwí, a z tjcliž nariziiutýcb j)rý stí

se (w LtiW.intu a Indii wýcliodaí) mnolio šfáwy mlénaté, která na

wzdiiclm tiihnauc dáwá opiinn, siinnek, jejž Moliamedannwé a w no-

wjšícii asecb ínowé obyejn k opíjení sebe požíwají, u nás ale

potebuje se co lék mocný jednak pro si^be. jednak w rozdílných

zliotoweninúcli. Mák plný jest k ozdob zalirud.

M. wli. P. Rhoeas Lin. Blak. t. 2. Engl. bot. t.

G4Ó. Slurm f. 17. Hayn. 6. 1. 38. Diisseld. 7 ^ 4.

Rostl I. ob. :}7. WIcí mák Mat. Hj. 323. - IVcl 383.

C. Tleskanec, pleskanec. ohníek, panenka. Lodyh^i

pímá, 1— 2' wysoká, welewnatá, odstále šlí^finalá ; lisly

jednoduše nebo dwojnásobn zpeenodilné ili wyšl-
ptané : iikrojw zdélenýfh, slíl)anozubat)'cli, osli^cb, s

zuby chlupem šltínowilým ukonenými; apíkype-
dlauhé, i s kalichem odstále šttinalt' ; kwly mnohé,
na stopkách ojedinlé, tmawé šarlalowé, dole tniawéjši,

nkdy tu ernawé, tebas 3" w prmru dlauhé; nitky

tenké šttinowiié 5 blizna o 7— 14 pramenecli po kraji

86 zejky tupýníi, dotýkajícími se; tobolka ohwejcowi'
lá, hladká, lysá. — Na rolích a polích po celém Starém
swl sewerném a prostedním. Kw. w máji, erwnu. O,

Plátky diwokélio potebují se w lékastwí. W zahradáeli pro
ozdobu se sází, kdežto má kwt jednoduchý nebo plný, rozdíln
barwený, tuiawji swtlfji Sarlatowý, ukdy bíle obraubený nebo
zcela bílý.

A/, welokwétý. P. o rienlule />;>*. Knorr. dcl. t. R, li.

a. Cart. mag. iS7. Lodyha 2— 2'i2' wysoká, jako li«,ly

a kalich šttinat draslawá. jednokwlá ; listy zpeen
dlené: ikrojw podiauhlých, hrub zpilowanych; bii'

zna 12— lopramenná; tobolka lysá, zakulatlá ; kwty
4— 6" w prmru dlauhé, ohniw óerwené. — W Ar-

ménii pod Kawkazem. '4-.

Z nezralýcii makowic také mže se dohýwati opium ; Turci
prý makuwice jelio jedí, akoli jsau ostré a trochu paliwé. U nás
w zahradách k ozdob tu i onde se sází.

Plkskamka. Argemqnjí. Arcemone.

Lupeny 2—3 podduié, hrotem ukonené, nikko-
ostenué. Plátky 4— G. Tyinky mnohé. Wajcník wcj-
cowitý. Blizny í— 7, hwzdowilé, stálé, prosté, aniž na
plochu wajcníka jiolozcné. Tolvolka wejcowiiá, Ipau*
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zdrá, chlopnmi na konci pukající; semenice árkowité.
Semena kulowatá, ubkowaná. — Jediný rod.

P. kolcatá. A. mexicana im. Imtti. t. Ah2.Cnrt, mas-
i. 248. Schk. t. lil. Lodyha ] — l'/2' wysoká, pí-
má, oblá, wétewnaiá, jíním siwým pikrytá, poídku žlu-

law kolcatá : kolcw nejodslálejších; listv stídané, po-
dlauhlé , protist nochobotnaté: chohotw okrauhlých,
úkrojinv idi-e zubatých zubami w kolec žhilawý wvbíhíi-

jícími, dole srdilé, lodyhu objímající, siwé, podlé žeber
bílé ; žebra zpeená, na líci a rubu ídce kolcatá ; kwéiy
konené ; stopky ojedinlé : lupeny kalichowé pršiwé,

mékkoostenné, w kolce tuhý, dosti dlauhý ukonené
; pla-

ikv weliké, žluté nebo bílé; tobolka palec dlauliá, po
ídku dlauzc, tuze a žlulawé kolcatá. — Na polích chlu-

ninich w Mexiku, Luisian, z Floridy až do Kanadv na
Oslrowech karvbejskýcb, w Indii wýchodní. W Ewropé
kwéte od erwna do srpna. O.

Drží w sob šfáwii žlutati juko náš wlaštowiník. W Americe
potebuje se w lékariitNNi.

KrEWMICE. SaKOVINARIA. BLTITKBAnT.

Kalicli o 2 lupenech poddutých , kratších nežli

plátky, padawých. Plátkuw 8 podlauhlých , wnifních,
stídavvých, užších. Tyinek 24. Prašníky árkowité. Wa-
jeník 1, podlauhly, smáknutý ; blizna tluslitunká, dwoj-
brázdá, stálá. Tobolka 2chlopná, podlauhlá. bichatá, obak
ostrá: chlopní padawých, seiuenii* 2 stálých.

K, kanadská. S. canadensis Lin- ham. t. 449. Curi.

mng. 1. 162. Tratt. arch. 2. t. 74. Ih. Bifgel. 1. l. 1.

Sanguinaria Dill. ellh. t. 2ó2. /. 32S — 827. Pokan,
(u An^lianw neprawé) kurkuma. Koen oddenku hn-
dého, oblého, podlauhlého, úkosného nebo rownowáž-
ného, z dola wypaušléjícíhf) mnoho nircasw a nahoe
z pupenu dwojšupiného list jediný apíkatý, ledwinilý,

na konci jako íikowý rozštípány a hrubozubatý, lysý,

na rubu písiwý ; stwol jediný, ol)lý, delší apíka, nahý,
Ikwlý; kwt bílý, asto a snadno se naplující, l*/i"

široký ; tobolka wetenowitá, 2" dlauhá ; semena ervve-
n;i\vá. — W lesech suchých Ameriky sewerné z Kanady
až do Floridy. Kwte w beznu, dubnu. "4-.

Oddenek plný sfáwy krwawé, horké a ostré, psob jako ná-
|irsto(k, uzponenálihiie biti srdce a žil, a žene na pot ; u wtšíui
ilawku oniauuije a dáwcní dlá ; wii |MÍIožený leptá. Potebuje se

v dobytím lékastwí. Semena omamujt jako duruianowá.



Okrckk. Bocconia. BoCCONlE*

Kalich o 2 lupenech wejitých, padawý. Plálky

žádné. Tyinek 8—24, w rad dwoj -, iroj -, twero -,

pti- nebo sestinásobné : nitky nejkratší; prašníky dlau«

lié, árkowité. Wajeník wejcitý, smáknutý, píínožii-

tý. Blizny 2, odsiálé. Tobolka eliptiná, smáknutá,
dvvojchlopná : chlopní od dola pukajícíeli 5 semenice krauž-

kowitá , stálá. Semeno I (druhé snad pometalé), na

dn tobolky pipewnné, dužninau mkkau obklíené.

O. dubolistij. B. frutescens Lin. Lam. t. 394. LodcU

cab. t. 83. B. Plum. gau t. 25. Trew. Ehr. t. 4. Cheli-

donium Sloanc 1. t. 123. Palo de Tinlo, p. amarillo.

Ke 3—9stewíný, we skleníkách toliko 3—óstewíny,
naplnný šáwau ryšaw žlutau 5 kmen oblý, nestejný,

tlustým deném opatený ; šrámami opadalých listw
nerowný, wtewnatýj listy wajenopodlauhlé, králkoa-
píkaté, protisené: úkrojw širokých, náostrvoh nebo
pizpilowaných, na rubu plstnatoaksamitnaté^ na líci siwé;

laty konené, na \' dlauhé, pímé, smstnané ; paupata
wejcowitá '1 semena erná w dužnin ruménné. — W
dolinách mírných a horkých, též w pd vvydlané w
Mexiku, Peruwii a Indii západní. Kw. z íjna až Ho ledna.^ .

Sfáwa toho ke leplawá zahání powlaka s ocí a hradawice.

Též do wnit užjwaji té rostliny proti zaprtalostem, žlautenici a
hlistáin.

RírŽKOWATEC. Glaticium. Hornmohn.

Lupeny 2. Plátky 4. Tyinek mnoho. Tobolka
šešulinowatá , dwojchlopná : chlopn až dol pukající,

dwojpauzdrá, semenice totiž smykowitá, wyplnná vvrst-

wau, pehrádku dlající, haubowilau, sklípkowanau, u-

konená bliznau dwojepelnau, po kraji zllustlau, pak
jako dwojpyskau. Semena w pehrádce skoro bnízdíwá,
ubkowaná, bez hebenu žláznatého wejitoledwinowitá.

Byliny anebo zeliny se Ifáwau ostrau Safránowau.

R. ilutý. G. lutenm Scop. G, flavum Crantz, Cheli-

donium glaucium Lim Fl. dan. t. 585. Knorr dcl. 1. t.

fí. 19. Schk. e. WQ.RoslL I. ob. 39. Mákržkowaiý Mat.
Háj. 324. — WtL 384. C. Koen dwaulctý, j-iiný, w-
tewnatý. Lodyha 1—JVawysoká, pímá, lysá, sivvá, málo
wtewnatá ; listy koenowé a nejdolejší powé podlau*
hlé, stídaw protisené: chobotw obšírných, nestejn
zubatých 5 úkrojw nejrozcwenjších, wvkrajowaných, 9

úkrojky tupaunkými, cele siwošedé, obak krátkošitina-



té, drasné; listy powé hoejší podlaiihlé, po kraji co
nejdolejší delenó, nejhoejší wejité, proiisen vvykra-

iowané, vvšecky dole srdité a lodyhu úkrojema ohjíma-

jící; kwéty konené, ojedinlé? stopka krátká; lupeny
caliehowé wejité, siwé, mékkoostenné ; koruna weiiká;

>látky obwejiié^ nejtupjší, nejcelejší, žluté, na nehtu
Jernohnédé ; tyinek pes 60; wajeník wálcowily, skoro
lélí tyinek ; blizna weiiká

; plod šešulkowitý 6— 9"

liauhý, bradawinatodrasníký. — Na pomoí, pojezeí a

poií šlérkowitém anebo píseném po Ewrop z Dán-
ska do Lusitanie, w Africe sewerné, w Americe sewer-

né. Kwte od dubna do erwence. (J.
Jiadá w lékastwí užíwaný.

WlaštowiCník. Chelidonium. Schollkraut.

Lupeny 2 lysé. Plátky 4. Tyinek mnoho. Plod
šešulinowaly, uzlalý, dwojchlopný, od dola nahoru pu-
kající , Ipauzdrý: semenice smykowitá, tedy dwojná-
sobná, pehrádkau okenalau spojená; blizna dwojlalo-
ná. Semena nad pupem hebenem žláznatým smáknu-
tým opatená.

Zeliny nebo byliny se šáwau ostrau šafránowaii.

}f^. wétsL Ch. majus Fiichs. Fl. dan. t. 67b*. En^l.

bot. t. 1531. Schk, t. 140. Hayn. 4. t. 6. Dlisseld. 3. t.

14. Celidonia wtší. Mat. Háj. 174. Wlaštowiník wtší.

Mat. JFel. 204. Rostl. 1. ob. 40. Wlaštowiník, krwow-
ník, nebeský dar, celidonia, celdune, celiston. Koen
mnoholetý, silný, wélewnatý, erwené hndý ; lodyha

pímá 2— 3' wvsoká, oblá, hladká, zídka hunatá, bled
zelená, rozdlená na wlwe nejodstálejší, stídawé, na
kolínkách trochu napuchlá ; listy apíkalé, slín zpe-

en sekané: úkrojw lyrowilych po apíku sbíhawých,

pivvsku dolejšího hoejších úkrojw okrauhlého tup
zubatolaloného , hoejšího jako též úkrojw dolej-

ších, trojúhelného ; úkroje prostední, podlauhlé nebo
podlauhlookrauhlé nebo píokrauhlé, trojlaloné nebo
zubaté ; listy jsau ostatn na líci tmaw zelené, lyse, na
rubu siwé, chlupaté ^ žebra hlawní huatá ; stopky proti-

lislé na hoejšku lodyhy, delší listu; stopeky okoli-

oené, 4— 10, jednokwté ; kwt asi '/s palce w prn»ru ;

lupeny kalichowé wejité, podduté
,

pršíwé, zelené;
plátky obwejilé, žluté, celé, pršiwé ; tyinek 20 ; wa- ^
jenik nilowitý, zdélí tyinek; blizna sedawá , dwoj- m
pyská ; šešulka I*,?" dlauhá, bledé hndá; semena '/wíci

^Pj
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makowých, podlauhokulowalá, na kíž árkowaná, hne*

dá s hebínkem bílým. — Roste na místech stinných,

wlhkych, rumných, podlé zdí a skal po celé Ewropé,

též do Ameriky sewerné penesená. Kwle od kwtna
do záí.H'

Odrodek jelio má listy zperen sené, úkroje w laloky Cárko-

wité, ostré, laioCnat rozstíhané, kwSty wtsí, plátky zpilowané ne-

bo stíhané (Ch. laciniatum, Flor. dnn. t. 676.)

Celá ta rostlina naplnná sfáyrau nilékowitan safránowé barwy,

na wzduchu tuhnaucí a hnednaiíci, ostraii, leptawau, jedowatau. Su-

šením pozbýwá nejwtším dílem swé ostroty. Naí a koen Cerstwé

W lékastwí potebují. Šíáwau zahánjí se bradawice.

ád 12.

RESZEDOWITÉ. IIESEDACEAE.

Kalich 4 — ódílny , slálý. Plátky 4 — 6, s ušty

kalichowými stídawé , nestejné, prosté. Tyinek 10—24
podplodních, prostých. Medník šupinowilý mezi ty-

inkau každau a plátkem na stran kwtu wzhru o-

brácené. Wajeník složený ze 3— 6 worekw srost-

lých, na echalce otewený a nesaucí blizny 3— 6, krát-

ké, homolovvité. Tobolka na echalce otewrená, Ipau-

zdrá, mnohosemenná ; semenice 3— 6 nástnné
;
poídku

bobule. Semena bezbílená nebo s bílkem preskrow-
ným. Kel kíiwý, s koínkem blízko pupu položeným.

Zeliny, byliny, podkre. Listy stídawé, celé, na tré klané nebo
protiseCné, bezpalisté. Kwety obojaké, oeprawidelné, na hroznedi ko-
neCných, listenatých.

Do toho ádu náleží asi 30 rod (w 3—4 pokoleních), jichž

nejwtsí díl roste na bezícli stedozemního Moe a dále w mírných
pásmech starého Swta. Jmnlin, ustrojnoslí kwtu a plodu podobají
se makowitjui; kaparowitým a wítodowítým.

RÝT. Reseda. Resede.

Kalich 4 — 3 — Gdilný. Plálkw co uštw kali-

chowých, celých anebo rozdíln rozstíhaných. Tyinek
10— 24. Tobolka 3 — obraná, na echalce otewrená,

nahoe ukonená bliznami 3— 6, Ipauzdrá, n)nohose-

menná. Semenic co blizen a s nimi siídíiwých.

R. reseda. R. odorata Lin. Milí. t. 217. Rezeda, re-

zetka, rozelka. Koen letní nebo zimní; lodyha pímá
nebo wzeslaupawá, ',2— 1' wysoká, brázdnohranatá, dole

na hranách srstnatá, od dola wtewnalá ; listy stídawé
podlauhlo- až i árkoxvitokopinaté, lupe nebo ostraun-

ké, wykrajowané, šerpiw brwité, dole klínowit zaužené.



celé nebo na dwé í iré lilané s podobnými laloky, dolení

apíkalé, hoení sedané; kwétv na hroznech píniýcli,

konených, ídkých, jcdnodtichých, pak welmi prodlaii-

zených ; síopkv dwnkrát dcLší kalichu, díwe odslálé,

pak sehnuté : kalich (Jdílný, odkwlew soiwa zwelielý

;

uštíiw cárkowitých, tupých, bezzilých, konen podlinu-

tydí ; plátkw 6: nehtu okrauhloobwcjilého , prohlu-
beného , šupinowitého , králce brwitého , zelenawého,
epele tepenal mnohodílné, bélawé, s dfípami árkowité
klínowitymi ; tvinek obyejné 19, kratších korunv. t

wétšího dílu sehnutých , s prasníky wejitými , bledé
cíhlowé rudými ; wajeník 3hraný, o bliznách 3, poíd-
ku o 4— 2, podepený rnedníkem šupinowitýtn, polo-

mésíitýni, wezpod prohlubeným, kiátce brwiiym, stá-

lém ; tobolka obwejcowitá, baatá, o nožku kratší delší

podepená, vvisutá ; semena ledwinowilá, úlle na prí
swi'askalá, nabnédle žlutá. — W Africe scwerné. Kwle
od lipna až do íjna.©.

Pro líbeznaii wiini kwtiiw sice nepatrnífli whec se sázf w
zahradách na zálionky a (Jo donir. Miiže inmiho let trwati, když w
pokogi nebo skleníku se prezimuje a w prwníin ase kwety nezujf.

fí. ilutý. R. lutea Lin. Jacq. aiist. t. 353. Layn. t.

410. Diet. se. nat. atf. f. 3. t, 187. Koen ozimy; lody*

ha rozestená, wzestaupavvá, 8—15" wysoká, oblá, po-
wrchn prauhowaná, wétewnatá, srstnaiá ; listy obwodem
Irojiihlé, lodyhowé prostední, dwakrát protisené, hoe-
ní na tré klané, koenowé wejitopodlauhlé, celé : hrozny
konené, pímé, husté, pak prodlaužené ; stopkv zdéh
kalichu Bdilného, s nštv árkowifými

;
plátkúw 6 zeleno-

žlutawých, neprawidelných, nestejných, 4 hoejších díp-
natých, 2 doleních celých; tyinek 18. — Na pahrb-
cích kamenitých a skalnatých, podlé cest, na winicecb
po Ewropé mírné. Kwéte \v lipnu a srpnu. ^.

.
/?. obecnij. R. luteola Lin. Blak. t* 283. Fl. dan. t.

864. Schk. t. 129. Rýt. Koen ozimý; lodyha wztyená,
IV?— 3' wysoká i wyšší, hranatá, lysá, jakož i ostatní díly,

jednoduchá nebo nahoe prutnatá; listv dlauze kopina-
lé, dole obak zaubkem malým ostrým opatené, ostatn
celé a nejcelejší, stkwéle zelené, lesklé, dolení zúžené
w apík krátký, široký, hoení sedawé, koeaowé (prno-
lelní ) w rži rozpoložené; kwéty na hroznu kone-
ném, hustém, štíhlém, díwe niím, príklasowílém ; stop-

ky asi zdélí kalichu 4dílného s ušty nestejnými, podlau-
hlými, tupými ; plátky 4, peneslejné, žlulaw bílé, nebo
bled žluté , nejhoejší nejwlší na 5 — 7 klaný, ostatní mé*



D rozslepcnr nho celé; tyinek 20—24 s prašníky

žlutými j tobolka /.akulailowejcowilá, wn uzlatolirbo-

lalá, o uštech 4 zakoniiych, pímých a 4 wehnutých.
— Na místech písitých a šlérených, paslwinách wy-

prahlých, podlé rolí a cest, na zdech, po nejwtším dílu

Evvropy. Kvvtc od erwna a* do srpna. ^.
Nati nežere dobytek ; slauží ale obsaliuj/c w sob mnoho bar-

wiuy žluté k barwení na žluto obzvvlášte hedbáwii, proto w nukterýc li

krajinádi, n. p. we Wlašfdi, ii welikéin množstwf se sází. Koen a naí

rluiti horké a zájiachn etkwowéiio jindá se potebowaly* k wyprawe-
ní potu a inoi^e.

ád 13.

KONOPAUROWITÉ. DATÍSCEAE.

Knoty jednopohlawé, poídku obojaké. Kwely
samci: Okvvetí 4 — 5dílné. Tyinky 4, ped ušty

okwtowé postawené , anebo wíce (asi 15); prašníky

2pauzdré, u wniti" délnau štrbinau pukající. Kwty sa-

micí: Okwoií trubkowité , 3 — 5hrané , s wajeníkem
srostlé: pokraje iizkého, 3— 5zubého. Kwety obojaké:
Okwétí jako samicích. Tyinek na kraji pipewnných
co ušlw zubowilých

;
prašníky wne štrbinami dl-

nými pukající. Wajeník Ipauzdrý, obyejné na echal-
ce otcwrený, se semenicemi 3

—

h nástnnými, žilowitý-

mi, mnohowajenými, se zubami okntowými se stída-
jícími. Cnlky 3— 5, obyejn rozpoltné, nepostede-
n w blizny ukonen. Tobolka krajem okwtovvým a
nlkami ownená, Ipauzdrá, na echalce drau olc-

wená nebo krátce ochlopná, mnohoscmcnná. Sen)ena
bílcnalá. Kel rowný, oblý, s dlohama jii-ekrátkýma a

koínkem zastedujícím, t. k pupu smujicím.
Byliny, zídka stromy, nemléCnaté. Listy stídawé, trojseí-né

nebo licbowystPrbcné , zídka celé a lalocnafé, bczpalísté. KwGty
na liroznecli anebo klasccli latnatých dwojdomé nebo obojaké. .

Dosawád znají 5 rod we 3 pokoleních, po Lewantu, Nepáhi,
Žáwe a Kalifornii rozšíen) ih. Pro podol)nost plodu stawí je nekteíí
wedlé regedowitých, jiní wedlé dífiovvitých a zrnulowitjcli.

KoNoPAUR. Datisca. Stricrkraut."

Kwty dwojdomé. Kwt samí : Okvvtí ódílné.
Tyinek f> — 15; prašníky písedawé, árkowité. Kwt
samicí: Okwlí trubky s wajeníkem srostlé , 3

—

o-
hrané, pokraje úzkého, 3 — ózubho. Cnlky 3

—

h,

rozpoltné. Tobolka wnocná zuby okvvélowýnu a nl-



kami, na echalcc otewená, Ipauzdá, mnoliosemen-
ná, se semenicemi 3— ó.

A', obecni/. D. cannabina Lin. Srh/c. t. 336. Jmiiu t.

823. Cannabis lutea Alp. exot. t. 295. 296. 300. Koen
mnoholetý wypaustí mnoho U)dyh, 5— 8' wysokjch, w-
lewnalých, jako oslalní díly lysých ; listy slída\vé> api-
kalé, obak stkwle zelené , lichowyštérbené : úkrojw
11—31 nestejné kopinatých, dlauze zakonitých, stíhá-

nozpilowaných ano i protisených ; kwty na hroznech
úžlabíkowých, dohromady dlajících latu siln lístnatau;

tobolka 3boká, 2— 3rohá, ušty okwétowými, a nlka-
mi podhnutými wnená, uzráním náhndá. — Na Kré-
t a w Malé Asii. Kwte w lipnu a srpnu. "4-.

Na newonná clmti nepíjemn hoké; we Wlaších a Anglia-
nech ji porauejí za wýboruý lék potizimainý. Z ludylt rubí koiioi>í.

ád Vu

DYMNIWKOWITÉ. FVMARIACEAE.

Kalich 2lupenný, malý, padawý, nkdy žádný. Ko-
runa neprawidelná ze 4 plátkw : plátky bii wšecky
srostlé, bud dolejší prostý a hoejší 3 srostlé. Tyinek
nitky posta vvené w dwa stríné swazky nebo bratstwa.
Prašníkínv 6 malých, boních na každém swazku jed-

nomšených, prostednícli dwaumšenýchv Wajeník
jednoduchý, prostý ; nlka niowitá ; blizna dwojepelná.
Plod vvyschlý , rozliný, bu šešulinatý, dwojrhíopný,

mnohosemenný, bud' nepukawý, l---2semenný, wždycky
se semenicí mezichlopiiowau. Semena rownowážná, mí-

kem dole opatená ; bílek dužnalý ; kel zpodený, w
plodech nepukawých malý, \r pukawýrh delsi, nakiwený ;

dlohy podlaulílé, ploché.
Zeliny nebo byliny lysé, útlé, wodosfáwné. Koeny letní

nebo mnoholeté, tásnaté nebo liH/naté. Lodyl»y letní} listy stída-
wc, jednoduclíé nebo uejrozdlenjsí, lysé ; hrozny koneCné nebo pro-

tilisté, listenuaté.

Asi 70 rodu yf 7 pokolenícli, ježto krom nekolikai íia Ped-
hoí Dobré Nadje wsecky w podnebí mírném rostan. Hoká wyta-

ženina w dícIi pewažnje, též uiají sliz n soli.

Dymniwka. Corydalis* Lerchensporn.

Plátky 4 bud' wšecky dole srostlé, bu dolejší pro-

ítý a ostatní srostlé, ku konci kwtení wšecky prosté,

j)adawé, dolejší árkowitý, hoejší dole ostružnatý< Ty-

íinky dwojbratré. Sešulka 2chlopná, smáknutá, puka-



wá, clíption podlaulilá nebo árkowilá, nlkau astrt

hrotitá.
Rostliny olio pokolení klrí jedinaii dololiau.

"""'/). (/ii/ti. C. tiihcrosa Dcfund. Rostl. 1. ob. 39. Fu-

irinria cava MUL Carl. rnas,^. t. 232. Stunn
f. 9. Schk. í.

194. Riitka polní jiná Mat. Haj. 350. — iVcl. 420. *.

Oddonek hlízowity, kulowatv, wejrowitý nebo podlauhlý,

dutý, zdola mrcasy nemnohé, tenkt^ wyhánjící; z konce
léTió wrýniká lodyha \, ze staršího 2— 3 ; lodyha jedno-

duchá, pín)á, 2— 10" wysoká. hladká, siw jínowalá,

dwojlislá ; listy mkké, tráwowc" zelené, lysé, koenowé
2— i, apíkalé, mladší po kraji nadchlípené, trojsené :

osekw apíkatých, délených nebo sekaných na laloky

podlauhlé, klínowiié. nejiupéjší; lodyhowé 2, kratší, stí-

dané, apikalé, trojmo sekané : úkrojw apikatýrh, troj-

senych, s laloky klínowiiymi, stíhané na dwé-fré-twero-

mnoho klanými, tupými ; stopka konená, ojedinlá; hro-

zen jednoduchý, ó— l.okwétý ; listeny elíptiné, nejce-

lejší ; stopeky dwaki-át kratší listenu, ojedinlé, jedno-

kwlé; kwély rownowážné, nachowé nebo bílé; plod
2— 3král delší stopeky, klínowitý, smáknuty, nélkau
.stálau hrotitý ; semena 4 — 8 , okowité ledwinowitá,

vyraná, lesklá, s míškem bílým, árkowitým. — - W plotech,

kowištích , hájích wlhaunkých skoro w celé Ewropé.
Kwte od bezna do kwtna. "4-.

Jindá koen její (radix Aristolocliiac fabaceae) w lúkastwí
Jse potret)()\vai.

D. pcwnd. C. fabacea Arj. Fl. dan. t. 1394. Fu-
maria fabacea Ritz. F. intcrmedia Ekrh. Schk. t. 19 í.

Podobá se welnn' pedešlé. Lodyha píjednoduchá, pí-
má, pod nejdoiejším listem šupinu mající: listv 3— 4 a-
pikalé, dwojtrojmoseoné : osekw podlauhlých, tupaun-
kých ; listeny wejité, ostré, delší nežli stopeka ^ hlízy

celistwé ili hutné. — Jako pedešlá. '4-.

D. prstnatri. C di^itala Pcrs. C. bull)osa Decand. Fu-
maria solida '/iA/A. Engl. bot. t. 1471. Ciirt. mag. /. 231.
Lodyha jednoduchá, pímá, pod nejdoiejším listem šu-
pinu nesaucí , listy 3 -— 4, apikaté, d\vojtrojnn)seoné :

osckínv klínowítých anebo podlauhlých, i s listeny na
konci stíhaných; hlíza hutná. Tamtéž. "4-.

Hadtika. Fumaria. Ekdrauch.

Kalich, koruna a tyinky jako u pedešlé. Šešulin-
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ka wejcowitá nebo kulowatá, nepuk.nvá, jcdnossmenná,
koinoiá.

fí. pospolitá. F. oiririnalis Lr'n. Blak. t. Thl. Fl. dan.

1. 9 iO. Stiinn f. ic. Plcnk t. 5ió. D'isseld. o. t, 15. Bul-
ka polní Ma(. Háj. 3i9. B. - fVel. 120. RosU. I. ob.i'^.

ila ulika, rutka polní, zemská pár;i. Korun letní, útlý,

vvretenowilý, niálonircasalý. iNu celá lysá zasíwlá, útlá,

nžná; lodylia wtewnatá, pímá nebo maliko rozlože-

ná, {>— 10" wysoká, oste petihraná ; apíky oste troj-

lirané, od dola nahoru se zkraeující, nahoe žádné ;

listy stídawé, stídaw zpeenoseoné : osekw zpeeno-
senyiíli s osecky trojenými, zpeenoprotisenými neb na
mnoi)o klanými a s oseíky árkowitými nebo árkowilo-
podlaublými, ostrýnn', plochými ; stopky prolilisté ne])o

konené, pímé, dlauhé, hranaté, nesaucí hrozen 12— 30-

kwtý ; stopeky pímé, odstálé, kwétaucí, I — I'//" dlauhé,

plodonosné 2"'; listeny kopitiaté, o polawiku .krat.«ii

nežli stopeka, zakoníte ; kwet ržowý, na konci krwawý,
2" dláubý : lupeny kalichowé tikrát kratší koruny, wej-

ité, oítré, celé nebo stíhané zaubkowané
; plátky 4, do-

lejší na žebru zelenawé ; wajeník kulowatý ; nlka nit-

kowitá ; blízna dvvojepelná, hebenalá ; šešulinka hladká,

zakulatélá , širší nežli delší, nejdrobnji ubkowaná, na
hoe wmaknutá. — Roste na rolích, zelništích, wini-

cech po celé Kwropé a skoro wšech ostatních zem dj-

jech. Kwéte od kwétna až do jesen. O*
Nemá zápacliu, cluui ale jest nepíjeumé, hoko a pii tom sla-

né ; potebuje se w lékastwí.

R. malokwtlá. F, parviQora ham. Engl. bot. t» 590.

Podobá se pedešlé. Lodyha rozprostená ; listy nejslo-

ženjší: oseíckv žlábkowité ; šešulínky kulowalé, píliro-

tikaté ; stopeky plodonosné, pímé, listenúw delší;

hrozny ídké.— Hoste s pedešlau-O.
R. plocholislrí. F. Vailíanlii Lois. F. Vadl. par. t. 10.

f. 6. Lodyha pímaunká ; listy nejsloženjší : oseíkúw
árkowilých, plochých; šešulinky kulowaté, sotwa hroti-
katé ; stopeky plodonosné, pímé, delší listenu ; hro-
zny krátké. — Roste tamtéž.

Foslednf dwa rody míchají se s prwní, jim weliiii podohaau, ;»

mají stejné wlastnosti. ''"

Rád 15.

ÍIERlCHO WITE. CnVCltEllAE.

Kalich 4lupenný, prostý, j>odplodní. Plátky 4, zíd-
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ka žádné. Tyinek podplodních 6, tyrmoených (zídka

4 nebo 2) : 4 dclsí po dwau, ped plodolístoma {u se-

menice slojícínia), ostatní po jedné proti lupenm u

hbetu wajeníkowého stojící. " Wajeník nejuastji se-

dawý. Tobolka dwojpauzdrá, dwojchlopná, zídka Ipau-

zdrá a zawená, napí pauzdernatá, (a tenkrát oíško-
wilá nebo peckovvitá,) bu prodlaužená, mnohosemenná
(šešulka) « bu zkrácená, (sesulinka). Semenice mezi-

chlophowá, stálá i s pehrádkau dwa její díly spojující.

Semena bezbílená, nejastéji vvisutá. Kel zkíwený,
nkdy ohnutý nebo swinutý, jehož koínek piléhá na

kraj nebo na hbet délohowý.
Zeliny, byliny, ídCeji poloke. Listy stídawé, celé zubaté,

Stíliané, jednoduše nebo dwojnásobn zpeenoseCné nebo protise-

né, lyrovyité. Kwty obojaké, aejCastCji prawidelné, na hrozny aneb
chocholíky rozpostawené, ídce ojedinlé, úžlabíckowé.

ád ten sestáwá z wíce 1200 rod, nyní do 120 pokolení rozd-
lených, z wStsíbo dílu rostaiíccii w podnebí sewernéin a mírném,
takže jich nejwíce w FlYvrojje, nejmén w Americe. Jižná polokaule

také chudá jest na ty rostliny ; ty které rostau mezi obratníkoma,

nacházejí se na horách.

Wšecky piosobují si prwek tkawý, prudký se silicí slanCený,

jenž nejCastji we wšech ástkách se nacliází, jindá ale w jedné

pewládá. Semena jsau olejnatá. Nkteré jich jsau w domácím ho-,

spodástwí, emeslech a lékastwí wehni užitený, jiné js^u ozdo^
bau našich zahrad.

Ten ád rozdluje se na 5 podadí.

/; KRAJOKOHENNÉ. Koínek klowý ku krajm
dloh plochých piložený. Semena smáknutá.

2) BOKOKOENNÉ. Koínek na hbet dloh
plochých piložený. Semena wejitáj, neobraubená.

SJ ZLABODÉLOZNÉ. Dlohy na dél žlábkowité,

koínek do prohlubiny pijímající. Semena nejastji
kiílowalá, nkdy obraubená.

4) SJFITODLOZNÉ. Dlohy árkówité, swité

ili radji kruhowité.

6) íiASODÉLOZNÉ. Dlohy árkowité, napí dwoj.
^^$é. Semena zpleštilá.

Podadí 1.

KKAJOKOENNÉ. PLEURORHIZEAE,

ftj Pntmi ástka má šhdh/ vnkmvé^
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FioLA. Mathioi^a. AIathiole.

Šešulka oblá nebo smáknutá^ prodlaužená, dwoj-

pauzdrá, dwojchlopná s bliznau sklimenau, dvvojlalo-

nau : lalokw na hbetu zllusllýcli anebo rohatých. Se-
mena smáknutá, liadá, asto obraubená. Byhny, zehny,

poloke; kvvty bílé nebo erwené, brunátné.

F. zimní. ^.. incana R. Brown. Gheiranthus incanus

Uji. Fiola, fiala zinmí, lewkoje. Mat. Háj. 222. B. Ten
poloke porostlý pýríui mkkým, wtewnatým , šedi-

\ve plsnatý, 1— 2' wysoký, pímý, wtewnatý ; Jisty kopi-

nalé nebo podlauhlé, tupé, nejcelejší, asto eabité,
mékké. Kwly weliké, diívve chocholiené, pak na hroz-

nech prodlauženýeh, wehui woíiawé ; lupeny kalichowé

árkovvité, piínié, na konci píodsiálé
; plátky nehtu ár-

kowitého, epele obwejité, powykrojené, rúznobarewné,
erwcowé, brunátné , bílé, nebo témi barwami peesté,
nikdá ani modré ani zlutév; šešulka 4— 5 palcw dlau-

liá, bliznama tlustýma ukonená, jakoby dwojrohá, oblá,

maliko smáknutá , nezlazatá. — Roste na bezích
More stedozemního, též w Taurii. Kwete od erwna
až do zái. "1^.

F. IcliiL. M. annua Sivect. Gheiranthus annuus Lin.

Zelina; lodyha pímá, 9— 12" wysoká, jednoduchá nebo
proti konci \véiewnalá; listy kopinaté, tupé, šediwé, n-
kdy skoro chobotnaté ;

plátky silnji vvykrojené. — Na
pomoích Ewropy teplé, okolo Damašku. O,

F. kiiatd. M. ícne«tralis R. Broivn. Gheiranthus
icnQS\.va^\s Lin. Jacq.h.vimi. 2. t. 170. Polokowilá i dwoj-

letá; pe 8— 12" wysoký, pímý, jednoduchý nebo na-

hoe wtcwnatý ; listy nahoe smslnané, podhnuté, ob-
wejité, tupé, celé, eabité, plsnaié, nejwýš 2" dlauhé,
8— 10" široké; hrozny pímé, mnohokwté, zdélí pn;
šešulky p}ité, bezžlazé, dole trochu širší; semena ro-

hatá, po kraji skoro kidlatá— Kwlc na Krét po ska-

lách pomoských. "K-^-
W zaliradácli wšecky ty rody se sázejí a íioly nebo íialy na-

zýwají ; kwet mají jednoduchý ; tíola ale zimní a krlatá nejtiasteji

býwají plné, a swými hrozny dlaiiliými, Liistými a tuhými aemalau
jsau ozdobau.

Ghejr. Ghkiranthus. Lak.

Šešulka oblá, žilnatá, smáknutá nebo dwojscéuá,

dwojpauzdrá, dwojchlopná. Semena 1 ada, wejilá, smá-
knutá. Kwty žluté.

%4^
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Ch. ulxcnij. Cli. Cheiri Lm. Blak. t. 119. Schh.t, 184.

Diet. se. nat. all. 3. t. 182. Cli. ÍVuticulosus Lin. Engl,

bot. t. 1934. Fiola xlulá. Mat, IFcl. 309. Fiala žlutá, lak,

Hviina nebo poloke potom welmi wétewnatý, P/a—
2'

wysoký; wétvve dole holé, bradawinalé po upadlých li»

stech, nahoe hustí* listnaté, šedó pyím pitlaeným ;

listy kopinaié, ostré, na konci podhnuté, dole w krátký

rapík ztenené, celé (toliko nejdolejší mají obak po
kraji jeden anebo dwa ostré zaubky), na obojí stran
pýím pitlaeným, sochatým sediwé, nkdy ale líc ly*

sý ; kwty weliké, na hroznech konených? plátky tma^^

w žluté, až pomaranowé (diwokých) ; sešulka dlauze

nožicitá, 2—2'/i ' dlauhá^ podlé hbetu smáknutá, pýím
pitlaeným, sochatým sedá; nélka krátká, tenká, s

bliznau welikau; semena smáknula, plochá, okrauhlá,

kídlat obraubená, jasn hndá. — ^^a skalách a sta-»

rých zdech w Kwropé jižné a tu i onde w prostední,
Kwt'te w kwétnu a erwnu. \. ^.

Oblíbená to rostlinu zahradní diowá se w pdg a krulnilfcl)

až daleko na sewer. Kwty isau jednoilii lié nebo plné, tmawS po-?

niaraacowé nebo syt nalinedložhité už du tinawého hodoerwenu,
líbeznau wími rozšiující.

Rui^EW. Nasturtiuh. Brunnenkrésse.

Sešulka oblaunká anebo zkrácená w šešulinku

;

chlopní poddutých, bezežebrých , nckýlatá. Semena
drobná, neprawidelné dwojadá, neobraubená.

Ilostliqy Sastji wodní. Kwty žluté, ídce bílé.

R. eicha. N. oíficinale R. Broivn. Sísymbrium Na-"

stu r tium Lin. Fl, elán. t. 690. Curt. íond. 6'. t. 44. Engl.

bot, t. 85 S. Schk. t. J87. Stiirm f. 43. Hayn. 5. t. 32,

Dasselcl. 11. t. (i. eicha potoní Mat. Háj. 151. 13,

eicha potoní I, Mat. IVel. 248. Lodyha dole plazi-

wá, t. položená, z kolínek koenaléjící, pak wzestaupawá,
1 —2 dlauhá, hranatá, nahoe ivtewnatá, docela j«iko

listy lysá; lisly zpeenoscné, hoení 8— 7jamé, dolení
3jamé, w.secky s lichým : úkroje poboní eliptiné, ko-
nený wejitý , vvšecky písrdité, wykrajowané ; apík
šípowit ušatý, lodyhu objímající; kwely chocholiené j

plátky bílé, delší kalichu; šesulky na prodlaužených
hroznech árkowité, oblé, uzlaté, hladké, s nelkau krát-

kau, tlustaunkau, a bliznau malau, tupau; semena sw"
tle hndá, síowit swraskalá. — W pramenech, poto-
cích, píkopích, podlé rybníkúw (wždycky we wod) po
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Ewropí* , Asii, Africe a Americe. Kwte od kvrétaa

až do záí. ^^.

Keiclia potonf slauží k dlání salátu a protož we mnoliých

krajinácli jako jiná kiicliyská bvliny se seje u >^eliLém miiožstwí.

Též i w lékarstwí jako Ižiuik se potebuje.

Harborka. Hakbarea. Barrareb.

Sesulka tvrhrané dwojsená s clilopnéma po
dut kyiatýiua. Semena jedt)oradá.

B. obecná. B. vulgaris R. Brown. Ervsinium barbu'
rea Lin. Fl. <lan. f. 985. Engl. bot. t. 4 i

3'. Schk. t. 18:^.

Clá rostlina lysá, I— V. z' wysoká 5 lodyha oblá, praubo-
waná, utewnaiá; listv dolení Ivrowité, t. j. xperenose'
né : úkrojw dolenícli árkowiiych, koneného iaokraii-

hlého, nejwlšiho, zuhalé chobolnatych, hoejší obweji-
lé, zubat; plátky žluté, kopiskowité i šešulky iikosn
pímé, nedokonale lyrhrané, rowné, 9" dlauhé, nel-
k;tu púldruboárkowau špidlalé. — Roste w plotech, na
lukácli wlhkvcli po celé Ewrop. Kwte od kwtna až

do srpna. "4-.

B. rauí, B. praecox /?. Brown, Ervsimiim praecox
Smilh. Engl. bot. t. I 129. Welmi podobá se pedešlé-
mu. Menší a mén wlewnatá ; koen dv^ojletýi listy

dolení lyrowité : laloku koneného, wejilého : boení
zperen dlené : laiokw árkowit podlauhlvch, nejce-

lejších, stíných ; šešulky dwakrát skoro delší. — Na
lukách wlhaunkých podlé pikopw po welikém dílu

Ewropy. Kwte od dubna až do záí. "4-.

Oba rody, obzwlášte druhá, we Francii a Aní^lii se sázejí a ro
salát pož/wají (roquettes des jardins, early winter-cress). Prwní ní "^

jnid mastné 3 obzvlášt w zahradách kwty napluje.

eKicha. CaRDAMINE. ScHAUMKRAIITf

Sešulka sedawá, árkowitá , smáknutá: cblopni
})lohych, bezžilych, skoro užších pehrádky Ztlustlé, a-
sto zpružn odskakujících, se nlkau kráikau anebo
žádnau , bliznau píjednoduchau. Semena wejitá,
neobraubená, jednoadá.

Koeny nkdy liiízaté. Kwty bílé nebo ržowé.

H. hoká. C. amara Lin. Cnrt. lond. 3. t. 36, Schk.
/'. 188. Engl. bot. t. 1000. Koen rownowážny, po stra-

nách mrcasaty. Lodyhy dole asto korenatjíci, wzc-
.staupawé, nkdy pímé, nkdy z úžlabíka wjbžky wy-
paušljící, 4— o" wysoké, lysé, hranaté, brázdowané; li-

tily lysé, zpeunosené : úkroje koenovvych ckrauhle
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wejilé, pi-íchobolnalé, hoíx-ních wejile podlauhlé, zu-

bat rohalé 5 plálky bílé s nelitém žlutým; tyinky ti-

krát delší koruny, s prasníky tmavv erwenými ane-

bo íialowými, pak ernawými} nlka niowitá, ostriuin-

ká s bliznau ostrau ; šešulka 10—12" dlauhá, dwakrát
delií nežli nožika. -^— Podlé pramenw, potokw, na
místech wlhkých, lesnatých po Ewrop, obzwlášt pro-

stední a sewerné. Kwte w dubnu a kwtnu. '4-.

Naí té rostlÍHy rozeznáwá se chutí silnau, cist hokaii, a tii

a onde potebuje se iia salát (eidia hoká), též a^;koIi rídCeji w
lékastwí se podáwá.

KyCelnice. Dentaria. Zahnwurz.

SesuIka scdawá, kopinatá, na konci ztenená, smá-
knutá : chlopní plochých^ bezžilých, užších nežli pe-
hrádka, asto pružn nadwinujícich se, nlkau niowi-
tau a bliznau príjednoduchau ukonená. Semena wej-

itá, neobraubená, jednoduchá.
Oddenek rownowážný, masitý, neprawidelii znliatý, málo mrc^-

satý. Kwety hroznaté, hílé, hlinozazlutlú nebo priCerwenalé.

A", cibulonosnd. D. b ulbifcra Z,m. Fl. dan, t, .301.

Engl. bot. t. 309. Schk. t. 18 -i. Zubowá bylina. Od-
denek rownowážný, zubatý, útlý 5 lodyha pímá, nej-

jednodušší, oblá, dole nahá, I—2' vvysoká; listy roztrau-

šené, dolcní nemnohé, apíkaté, zpeenosené: úkrojw
5—7 podlauhlokopinatých , ídce zubatých , po kraji

píbrwitých ; hoení podlauhlé, kopinaté, pizpilowané,
náapíkaté; wšecky skoro, obzwlášt hoení a wadnaucí,
z úžlabíka wypauStjící cibuliku zakulatlau j hrozny
chocholíkowité, 5 — Škwté, pímé, konené; stopeky
niowité, 4" dlauhé ; kwty bílé nebo bled riižow na-
bhlé ; kwty, alespo šešulky, pro plození cibulek po-
metawé. — U pat wrch stinných, wlhkých, po celé

E\vrop. Kwte msíce dubna a máje. '^,

Koen jindá w lékastwí se potebowal.

h) Druhá ástka má šcšulinkí/ piikaioé.

MsíCenka. Lunaria. Mondviole.

Scsulinka nožiitá, cliptiná nebo podlauhlá, se-

mcnicema žilowatýma obraubcná, plochá, dwojpauzdrá,
s pehrádkau blanowitau, stálau, chlopnma bezžilýma.
Snury pupení na pchrádku pirostlé. Semena odle^-

lilá, obraubená.
iV. zostená. L. rcdíviva Z^m. Lam. 1. 561. y. 1. Yio'-



)a lalífulia. Cltis. l^.p.^97. Koen innoholelý; lodyha
2— 4' wvsoká, pímá; listy huaté, dolení stínó, hoe-
ní nejastji strídawé, dlauhoapíkaté, wejilosrdilé, za-

koníte , z hrubá zubat zpilowané ; zubw hrotitých;

kwty woawé, nachowlé nebo nachowé; šešulinky

dlauze nožiité, kopinaté, dole i nahoe ostré, zakon-
íte, nelkau sotwa 2"' dlauhau, ostrau špidlaté.— Roste w
lesech horních po Ewrop prostední. Kwte cd dubna
až do srpna. "4

.

M. ztuphid. L. biennis Z^«. Lam. t. 561. y. 2.

Schk, t. 182. Koen letní nebo ozimý, skoro wete-
nowiiý, tlustý, kolmojdaucí, niálowtwitý. Lodyha pímá,
wztyená , wetewnatá, oblá, chlupat škrablawá ; listy

dolení stíné, apíkaté, srdité, zakonilo, hoení nkdy
strídawé, wejité, zakoníte, wšecky nestejn zubat zpi-

lowané: zubw píkomolých; kwty newonné, tmaw
íialowé, ídce bílé, weliké, na hroznech bwných; plá-

tky s epelí klínowit obwejitau ; šcsuiinky nožiité,

široce wajené, nejplošší, dole i nahoe nejtupjší, zao-

krauhlené, nlkau 4— 5"' dlauhau ukonené ; semena
srdit okrauhlá, nejplošší, obraubcná. — W Ewrop
jižné. Kwte w máji a ertvnu. ^.

Ten a pedešlý rod w zaliradách pro ozdobu se sází.

LŽINÍK. CoCHLEARlA. LÓFFELKRAUT.

Šešulinka zaokrauhlá nebo eliptiná, napuchlá, ^
tím jakoby zakulatlá : pauzder 2 ninohosemenných :

chlopní na hbetu zakulacených, se žebrem délným,
wíce mén njícím. Dlohy ploché, piléhawé.

Kwty bílé.

L. lékaský. C. oíTicinalis Zrn. Blak. t. 227. Fl.

dan. t, 135. Lam. 1. 558. /. 1. Tralt. arch. 5. /. 236.

EngL bot. t. 551. Hayn. 5. t, 28. Diissdd. 3. /. 2. Co-
chlearia MaU IVel. 248. Koen ozimý; lodyha pímá
nebo wzestaupawá, ^\% wysoká, od dola wtewnatá, jako
ostatní díly lysá ; listy šáwnalé, pímasité, jasn zelené,

koenowé na dlauhých apících , široce wejité, dole
tup srdité, pízubaté, lodyhowé sedawé, wejité, dole
objímawé, hrub zubaté až nasekané ; chocholíky ko-
nené, pak po odkwtení w dlauhé a bwné hrozny se
promující; Sešulinky skoro kulowaté, maliko smá-
knuté: chlopní welmi wypuklých, znamenaných žilau

prostední a s nkolika tenkými; nlka krátká; blizna

malá , hlawikowitá ; semena erwen hndá , uzlale
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ííkrabawá. — ÍNa wšech pímoích a na siatínách w
Ewrop sewerné a prostední. Kwete w beznu a kw-
tnu. Jest odrod se šešiilinkami elipsowitými , dwakrát
delšími než širšími, dolu trochu ztenenými, co no-

žiky dlanhymi, nebo maliko kratšími.

Lžir.nfk ili Ižiní hylina má rozeiiiiuitá zápacli pawý, roz

-

kausaná cliuf o-straii ;
j^st jiední rostlina protikiirdejná, a w sewfr-

njcli krajinách potrehnje se na salát. Semena též ostrá jako eichy
zahradní, druhdy w lékastwí se potíebowala.

Ken, Armoracia. Mekrrettich.

Šešulinky nemají na hbet chlopowém žíly. O-
statn wšecko jako u Ižiníka.

A", obecný. A. rusticana Fl. wetter. Cochlearia Ar-

moracia hin. Blah. t. 415. Plcnk t. 513. Schk- 181.

Hayn. 5. t. 29. Diisseld. 13. t. 21. Ken Mat. ffcL 128.

Koen wn nahndlý, u wnit bílý, oblý, tlustý, diaubý,

hluboce do zeuí wnikající, na wtwe kolmo se rozd-
lující a welmi bujný, prudký ; lodyha pímá, IV2

—

á' wy-

soká, oblá, brázdowaná, dutá, lysá jako ostatní díly, na-

hoe wtewnatá : wtwemi údými, bezlistými, a rozdlená
jakoby na latu ponkud okolíkowitau ; listy tlustaunké,

dost lesklé, se silnau pi'()stední blawau žilau : koeno-
wé peweliké na apících 1— 2" dlauhých, srdité nebo
wejitopodlauhlé, nestejn zejkowané, dolení lodvbowé
krateji apíkafé, menší, zpeienodílné ili wyštptané,
jakobv hebenaté: nkrojúw celých anebo pízubalých,
tupých, hoejší wejiokopínaté, zejkowan zubaté, nej-

hoejší árkowité, dole z;iužené, asto nejrolejší; kwty
chorholiené, bílé; šešulinkv na hroznech prodlauže-

ných, bvvných, elipsowiié, napuchlé, s kralikau nli
kau a hldwatau bliznau ; semen obyejn málo. — ^'a

pomoí sewerné Kwropv, též podlé potokw a rek, na

nmohých místech zdiwoelý. .Kwte od kwtna až do
lipna. "H-.

Koen za ferstwa má zápach a chu CpawS pronikající, slzení

piisoliící a nepiíjemný cit po koži lehkowé wzlniziijí(í ;
požíwá se

rozliným zpsobem k masu ; ideji potebuje se \v lékaslwí. W
mnohých kraiinách se sází a tím pozbýwá ástku s\\& ostroty ^
slowe pak kfcn mmidlouuj.

Penízek. Thlaspi. Taschelkraut.

Scšulinka smáknutá, pUohá, na konci wvíznutá,
s prehrádkau podlatdilau nebo wajenau, s nlkai ni-

tfowitau nebo nejkratší, s chlopnma lunkowiiýma, na
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libetu bianau Lrídiatýma. Semena w každém pauzdru
mnohá, ídce "2, wojeilá, neobraubená. Dlohy maliko
naddulp, ploehi'*, priléhawé.

Kwety bílé.

P. pohu. T. arvense TJn. Blak. 1. 68. Fl. dan. t

:93. Ens;L hot. t. 1(5^9. Sdtk, t. 2Ji. Penízek II. Mat
ffel. 193. C- Lodvha pímá, jednoduchá, oblá; h*stv

podlauhlís zubaté, bídvlíowé sedawé , nejmen>íma au
škonia píslelowité : kwlv drobné? šesulinka obwejoito

okrauhhi , liluboce wvkrojená : lalokíiw ncjlupéjších a

mezi sebau nejkraíší nélku majících, chlopní nejsroa

eknntj.ších, obr.iubenýcli, kídlem listowityin, bitkým
semen w každém pai;zdru 6—7 hndých, obwejilýcli
snusledn árkowaných. — Na rolích a polích po ceM'

Ewrop. Kwte w kwélnu až do lipna. ©.
Nu tíená zapácliá psnekeni. Butii iiizi obilím.

Kokoška. Capsella. IIirtentaschbi..

SešuIinka smáknutá, plochá, trojhraná, na konci
uala s prehrádkau skoro árkowiiau, s chlopnéma ky-

laiýma, smáknutýma, na hbete nekvídlatyma, s nél-
kiiu nejkratší. Semen w každém pauzdru mnolio. D-
loiiy priléhawé.

A', pospolild. C. bursa pastoris Mi'vch. Thiaspi bur-

sa pasto ris Z^'«. FL datu t. 129. Curt. lond. L t. 50.

jAim. t. 557. /. 2. Engl. bot. . I4.S5. Kokoška. Mat.
Híij. 154. Kokoška ili pnstuší tobolka. Mat. Jfcl. 175.

Koen letni, kolmojdaucí : lodvha oblá, wlewnatá;
listy koenowé do kola rozložené, k zemi .skoro pitla-

ené, dole zaužené, celé, zubaté, zpeenosené nebo
chobotnalé, lodyhowé skrowné, pímé, podlauhlé, dole
stelowité ; hrozny konené, prodlaužené ; slopeky ni-

owité, bezlistenné, mnohem delší nežli šešidinka ; kwét
drobný, bílý, nkdy bez plátkw. — ^'a rolích a polích

po celé Ewropé, Asii. Kwéte od bezna až do záí. O-
Cbati jest méa ostré ostatních toho ráda

;
jindá se potebo-

wala w lékarstwí.

STNlSÍK. IbBRIS. SCHLBIFEHBLCMip.

Plátky 4 nestejné , dwa wnšné wétší. Tyinky
prosté, bezzubé. Šesulinka s chlopnéma lunkowitýma,
kylatýma , nejsmaknutjšíma, dole wejitá, na konci
chlopní obraubená lalokoma, nélkau stálau, niowitau
špidlatá, s pehrádkau nkdy rozpoltliwau, nejužší ; pau-



zdra Isernenná. Koínek na wnšné stran klowé ; d-
lohy piiléliawé.

Poloke, byliny nebo zeliny. Kwety bílé nebo nacliowelé.

Sf. o/colnati), 1. umbellalaZ/n. CiiiL mag. 1. 106.

Schh. 1. 179. Penízek IHI. Mat. JFcL Hi. Koen mrca-
satý ; lodyha jako ostatní díly lysá^ pímá, cliocliolíkowil

wtewnatá, ídce jednoducliá, G— 12" wysoká j listy roz-

traušené, dolení kopinalé w apík ztenené, ostré, nkdy
lupaunce zubaté, hoejší, nejcelejší, kopinalé, na divvo-

k}ch árkowilé ; chocholíky i po odkwlení nadduté,

mnohokwlé í kwty husté, asto nachowélé, zídka bí-

lé j stopeky 3'" dlauhé, nkdy pýité ,• šešulinky smsl-
nané, wejité, nahoe wykrojené , s lalokoma nejostej-

šíma, Irojúhelnýma, co pauzdra dlauhýnia ; semena wej-

itá, plochá, erwen hndá, neobraubená. — Roste

na wýsluních po Ewrop jižné. Kwte od erwna až do
srpna. O.

U nás obyejn w zaliradách se sází a k obraub-n záhonkuw
potebuge. Semena Qhorice sedlská) jsau ostrá a jindá w iékastwí
užitená.

St. horký. I. amara Lin. Engl. bot. (. ó2. Thlaspi

amarum Tab. ic. 462. Lodylia pímá, wtewnalá ; listy

kopinaté, ostré, zubaté, lysé 5 hrozny mladé chocholíko-

wité pak prodlaužené ; kwty bílé í lupeny po kraji bla-

nowité j plátky 2 hoení dwakrái delší kalichu, 2 dolení

tyikrát, obweiit klínovvité. Šešulinka okrauhlá, na-

hoe tsn wykrojená, s nlkau laloky solwa pewy-
šující. — (Na polích a rolích w Ewrop jižné a proste-
dní. Kwle vv ervvnu až do srpna. 0.

Jako pedešlá akoli ideji w zabradách se sází. Naí hoká.

Chauliwka. Anastatica.

Tyinky bezzubé. Šešulinka bichatá, dwojpauzdrá,

pukavvá , nlkau niowitau , píhákowitau ukonená:
chlopní poddutých u konce s píwskem kožnatym, pí-
ným, auškowitým, uwnit píkau ili branikau ncdo-

konalau na dw dutinky rozdlcn}clu švvy patrné; pe-
hrádka širokaunká j pauzdra 2semenná. Semena wisutá^

w každé dutince jedno, piokrauhlá, plochaunká.

Ch> jerisskd. A. hiero.chuniica Lin.Jacq. h.vind. t. 58.

ÍMm. 1. bb. Schk. 2. í. ITJ. Koen tenký jednoduchý;
lodyha nízká, z krku nejwtewnatjší, píniaunká, ro-

zcwená, oblá , chlupatopýilá , dosplá dewnalá, oly-

salá, s wlwemi w kauli schaulcnými ; do wody namo-
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ená opt se rozkládá ; listy podlauhl«» nebo wejíté, w
rapík ztenené, tupé, píícelé, parit, P/j" dlauhé, V«"

široké; hrozny krátké protilisté ; kwéty prime, sedawé,
drobné, shlauené ; kalich huatý 5 plátky bilé, nehelna*
té, obwejilé. — ISa písínách w Egypt, Palestin, Bar-
bai), Sýrii a Arábii. Kwte w máji a ceryvnu.©.

Zelina uiladistwá, rozestená, starší zdewnatelá a w kauli
stsnan:'). Jindá o ní roztlflné poboky se powídaljr, jako n. p. že
snehú toliku na den narození Pán se otwírá, že znamená hodina
porodu a j.

f) Tdl áslka ind schilinky nepukaivé.

PoKÁzKA. Rapistrum. Repsdottbr.

Šešulinka dwojlánená, strukowalá, kožnatá, solwa
smáknutá: lánkim- sotwa se rozdlujících, jednosemen-
ných, doicniho poinetauho, hoeního zakulatlho,
swraskalého ; nlka dlauhá, niowitá. Semeno w dole-

níni lánku wisuté, w hoením pímé.
P. ozimá. R. perenne Ber^. Myagruní perenne Lih,

Jacq. aust. í. 414. Koen bily hluboký; lodyha iV^ \vy-

soká) pímá, oblá, árkowaná, rozewen wtewnalá,
dole pidraslawá, nahoe lysá; listy dolení weliké rapí-

katé, zpeenodlené ili nystptané: úkrojCitv obak í—

5

podlauhlych, ostrých , s choboty oste zubatými, nyní
pilysé, nyni na zebrách bílých s chlupy tuhými roz-
Iraušenými; listy lodyhowé menší, chobolnalé, zpeeno-
sené, nejhoejší podlauhlé, zubaté. Hrozny nejmnožsi,
dlající latu rozloženauj kwtv drobné, žlutej šešulinky

lysé, pímé, s lánkem dolením podlá uhlym pometawvni
anebo úrodným, zakulallým, s hoením xTcjitym, pí-
smaknutym, w králkau nélku ukoneným ; nkdy ob
pauzdra úrodná, a tenkrát šešulinka uzlatá. — ISa po-
lích w Ewrop proslední teplejší. Kwte w lipnu. "4-.

fiieii w obilí.

Podadí 2.

BOKOKOENISÉ. NOTORHIZEAE.

^ «) Nakferé mají šešulku pukawau.

WeCersiCka. IIesperis. Nachttiole.

Sešulka tuhá, prítyrboná anebo smáknutá, nl-
tama sedauýma, klimawyma ukonená. Semena podlau-

lilá skoro trojhraná, wisutá, jednoadá. Dlohy ploché.

I
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Kwcty erwené aZ i oáhndé, pofídku bflé. ^p' '

'

TV. smutná. H. Iristis Lin. Jacq. aust. 102. Schk. t,

184. Lodyha pímá, 2' wysoká, lilndká, blawá, nahoe
nejwtewnaljší ; bud lysá, bu chlupy dlauhymi, od-
stálými wíce móne draslawá ; hsty koenowé apíkaté,
nejhoejší sedawé, wejoilé, ostré, celé, nebo hrub zu-

baté, lysé nebo pýité, 2

—

\' dlauhé, V? — l" široké; hro-
zny konené, béwné, mnohokwté; stopeky kwétaucí
solwa zdélí kwétu, pak zlhistlé a teba na 2" prodlau*
žene '•, kwely w noci zapáchající, špinawe z béla nebo
hlinožluta nahnédle oerwenawé ; kalich 5— 6^" dlauhý ;

nehty plátkowé zdélí kalichu, epele podlauhlé, rozlože-

né, úkosné, pieité; šesulka smáknutá, rowná nebo
pízatoilá, 5" dlauhá, lysá, nélkama klímawyma ukon-
ená. — Roste podlé lesinv Ewropy prostední, mírné a

jižné. Kwte \v dubnu až do ervvna. ^.
IV. zinhinA. H. matronalis !/«?«. t. ^6Í-. f. \. H.

inodora et matronalis hin. FL dan. t. 934. Engl. bot. t.

731. Rostlina promnná. Koen ozimý ; lodvha jedno-
duchá nebo nahoe wétewnatá, jako lisfy chlaupkv je-

dnoduchj^mi nebo sochalvmi draslawá; listy krátce a'
píkalé , wejitokopinaté nebo písrdité , wíce mén
zpilowané, zakoníte; kwty bílé, ržowé, brunátné ane-

bo lémi barwami peesté, noního asu silné woíiawé,

we dne bezwonné, w konené hrozny rozpostawené ; še-

šulky tyrboké (3" dlaulié), lysé, uzéikowané, nejastjí
kiwolaké ; semena skoro wálcovvitá, hnédá. — iNa lu-

kách wlhkých a kopcích suchých, kownatych po Ewrc.
p jižné a místem i prostední. Kw. w máji a erwnu.^.

Ob uadjmeuowané rostliny pro zájiacli se sázejí.

IIUI.EWKÍK. SlSYMBRlUM. RaUKE.

Sešulka sedawá, oblounká nebo píúhelnafá: chlo-

pní poddutých,. skoro beznélená, pehrádkau blano-

witau dwojpauzdrá. Semena wejitá nebo podluhowa-
lá, jcdnoadá. Dlohy ploché.

Kwty žluté nebo bílé.

H. obecntj, S. officinale Scop. Erysimum oíRcinalc

Lin. FL </««. .S6(). Curt. lond. ó. t.h^.Šchk. t. 183. Slurm

f. Hayn. 2. t. 13. Koen malý, pijednoduchý ; lodyha
1— 2' wysoká, pímá, odslále wétewnatá, listnatá, oblá,

pýitáj listy náhuaté, nebo skoro olysalé , apíkaté,
krackovvité i líkroje koneného, wélšího, Irojúhlého, po-
boních obak 2 — 3 podlauhlých, pímoúhlých, celých

-##
i



anebo zpedu hrub zubatýcli; hrozny prodlaužené,

tuhé, klasowitó; slopeky nejkratší, pímé; kwly nej-

menší, žluté ; sesulky pímé, k stopce pitlaené, oblo-
šídlowité, nlkau nejmenší hrotité, píliuiiaté, '/Vdlau-
hé. — Na místeclx rumnych podié zdí a cest, po celé

Ewrop, Africe sewerné, Taurii. Kwte od kvvétna do
srpna. 0.

Jindá b)wal w lékastwí vreliní wážen.

H. weludlnij. S. Sophia íJn. Ti, dan, 528. Hayn. o.

1. 33. Lodyha 1— 2' wysoká, pímá, oblá, wtewnatá,
pýím ídkým, wtewnatým obrostlá ; listy apíkaté, dwa*
krát zpeenof.ené : úkrojw árkouilých, ostrých, ce-

lých anebo nastihaných, lysé nebo pýité ; hrozny pak
prodlaužené ; stopeky odstálé, nifowíté, í— á'", kalichu

4král delší ; kwéty drobné, rusé, píchocholiené ; ka-

lich lysý; plátky kratší kalichu, skoro Ižíkowilé ; tyin-
ky zdélí kalichu ; šcšulky pímé, cárkowité, oblaunké,

lysé, nélkau sedawau ukonené, 9— lO'" dlauhé, '/i
'

široké; semena drobná, ryšawá, tadá. — Roste na
zdech, místech rumných po celé Ewrop. Kwte w
lipnu. O.

Druhdy w lékastwí oblíbený.

CessáCf.k. Alliaria. La(;cheL<

Sešulka skoro lyrboká, oblá: chlopní arau hbe-
lowau a árkami wysláwíijícimi hranatá, dwojpauzdrá
pehrádkau blanowítau, s nlkau nejkratší a bliznau

zplcštilau. Semena píwálcowitá. Dlohy árkowii po-

dlauhlé.
Kwty bílé.

C obecni). A. oíTicinalÍA Dccmul. Erysimuiii Alliaria

ÍAti. niak. yíl. Fl. dmu 935. Schk. 1. 183. esnekowá
bylina Mat. //>/. 290. Koen wetenowitý s mnohými
njrcasy; lodyha pímá, 2— u-ysoká, nahoe wtew-
natá, oblá, lysá, maliko prauhowaná ; listy apikaté^ srd-

ité, ostré, nestejn zubaté, lysé; chocholik pak pro-
dlaužený w hrozen ídký; šešulky hranolowiié, pímé,
na stopece odsiálé, mnohokrát kratší. — We ki-owi-

šiích po celé Ewrop, w Taurii, Persii. Kw. w máji. "4*

a( a obzwlástb semena treaá /apúrliají tesDekeiu ; drulidy co
koení pidúwala se du salátu ; též mula swau ceuu >v lékarstwií,

V] Druhá iásl má šešulinkff.
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Lnice. Camblika. Lk.indotter.

Sesulinka pukawá, obwejcovvilá nebo kulowatá, ce-

lá, tupá, nlknu slálau hrotitá, prehrádkau blanowi-

tau dwojpauzcliá : chlopní biichalých, pauzder 2senien-

ných. Semena podiuhowatá, ncobraubená.
L. obecná. C. sativa Crantz. Myagrum salivum Un.

Schk. t. J78. Enol, bot, 1254. Lnice Mat. Wel. 468.

Koen úllj' í lodyha 2— 2*12' wysoká, oblá, nahoe w-
tewnatá ; listy bu chlupaté bu lysé nebo olysalé, ko-

eiiowé podlauhlé , tupé, w apik zaužene, prostední
lodyhowc kopinaté nebo podlauhlokopinalé, celé nebo
zaubkovvané, stelowité : lalokw ostrých, lodyhu objí-

majících '1 kwéty na konených chocholítích ryzí, pak
blednaueí, skoro blající ; šesulinky na hroznech welnii

prodlaužených, ídkých, klínowit hruskowilé, na hbetu
maliko smáknuté, krajem plochým, ostrým obklíené,
8—12semenné : chlopní s patrnau žilau kýl dlající,

útle a síkowilé swraskalé ; semena podiuhowatá, žluto-

hndá, útle zbodaná. — Na místech wzdlaných a ne-

wzdlaných, obzwlášt mezi obilím a Inem po nejwtším
dílu Kwropy. Kwle w erwnu a lipnu. O.

L. znhald. C. dentata Pcrs. Myagrum dentatum
Jfilld. Wehiii pedešlé podobná, listy lodyhowé pro-
stední ale jsau užší, hrub zubaté nebo chobolnalé
nebo chobolnatoprotisené } šešulinky zakulatélohruš-

kowité, nahoe tupjšíj po boku lyržebré, nlkau krat-

ší ukonené; semena dtvakrát wtší, palrnji tekowaná.
— Roste mezi Inem. Q

W nkterý cil krajinácij oba tjto rody u welikéin innožstwí se

&uúzeji pro olej pedobrý a sladký, ježto ze semena jejich se wjtlaciije.

Wesnowka. Lepidium. Kressr.

Sešulka wejitá, smáknutá, pukajícím chlopní kýla-

lých, na hbet hned bezkídlých hned na konci
krátce kídlatých

;
pehrádka blanovvitá, úzká, hned zdélí

chlopní hned jich kratší, naež pak sešulinka na konci
wykrojená; nlka skoro žádná nebo nionilá. Semeno
w každém pauzdru ojedinlé, wisuté, pítrojhrané nebo
smáknuté. Dlohy podlauhlé nebo árkowité.

.
fr. obecná, L. Draba Lm. "Cochlearia Draba Lin.

Jacq. niisf. 'i\h. Turecká eiclia, Mat. IVd. ITR. Koen
kolmujdaucí jednoduchý, blawý; lodyha ojedinlá, pímá,
oblá, 1— I ',2' wysoká, pyilá, na konci chocholinalow,
lewnalú j hsty objíniawé auškoma ostrýma, písrdilé-
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koplnnté nebo podlauhlp, hrubé zubaté, popelavr py-
ilé nebo našediwelé, dolení dole ztenené; hrozny
mtadé, chocholinalé, pak prodlaužené, piínié, w clio-

dioiík rozpostawené ; stopeky odstálé, niowilé, 3—4"'

dlauhé ; kwéty bílé", šeiidinka prísrdcowilá, wejcowitá,

napuchlá, na konci ostrá, w onélku l'/j"' dlauhau wy-
bíhající, s clílopnina spíše poddutýma nežli kulatýma;
semeno \v každém pauzdru jediné, obwejcowité, hndé.
— Podlé cest, též w rolích a zelnišlích wEwrop jižnjší

a prostední až do Cech. Kw. w kwtnu až do srpna. O
Obtížná biieu.

/C eicha. L. sativum Lití. Blak. t. 23. Schk. t,

180. Sfunn /. 9. Hayn. 6. í. li. eicha zahradní Mat.

Háj. II. — //'<"/, J73. Celá zelina lysá, siw jínatá;

lodyha pímá, 1—2' wysoká, oblá, wtcwnalá ; listy dole*

ní apíkaté, neprawidelné nastíhané nebo protisené s

dipami podlauhlymi, tupými, nejastji celými, nejho*

ejší sedawé, éárkowité, nerozdlené; chocholíky konené
a protilisté, konen w hrozny prodlaužené; stopecky
zdélí kwlu a šešulky ; kalich otewený j plátky s e-
pelí podlauhlau, tupau; šešuHnka na stopku piiilaená,

okrauhlá, na konci s tsným wýezem, kráikau nlkau,
pehrádkau podlauhlau, dole ztenenau, chlopnma kýla-

týma, na hbeíu kidlalýma, tupýma ; semeno jediné

w každém pauzdru, ryšawé ; dloh jedna trojdílná. —
Na polích w Lewantu. Kwte w ernnu a lipnu. O

W EwropP liojnS se sází. Z mládí potebuje se na salát liKi-

woS s polním salátem; druhdy proti kurdjuni w lékastvrí se užíwala.

Sázená má dwují odrodet: prwní má listy po kraji Ceíité (L. s. cris-

pum), dniliý listy dolení celé anebo úkroge široké (L. s. latifolium).

ly, širolistá. L. latifolium Lín. Fl. dan. 507. Enj^l.

Ol. 182. Piperát Mat. Hoj. 1G5. B. ~ IFd. 195. B. By-
lina lysá; koen kolmojdaucí, llusiý; lodyha pímá, oblá,

hladká, I— 2' wysoká; listy koenowé dlau/.c apíkaté,
wejoité, tup pípiiowané, hoení sedawé, wejil ko-

pinaté, celé nebo pízubaté ; wtwe a wtwiky nu kon-
ci hroznéné : hrozniiw w latu nahromadných, jiných

protilistých ; listy na lat ostatních menší, nejhoejší
pometaivé ; kwty drobné, bílé, pemnohé ; kalich blawý,
rozložený

; plátky obwejilé , dole ztenené ; žlázky ze-

lené i ped plálky; šešulinku wejcowitá, nlka krát-

ká s bliznau hlawikowitau. — íNa slatinách, na pomoí
w Ewrop jižné až do Šwéd, též w Sibirii. Kwte m-
síce erwna a lipn.i. "4.

Cliu má za Cfr^lvsa ostrau, trochu páliwau, skoro peprowitsiii,

O*
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která nsuSeníin znuzí ; p?ed asy byJa lék jiroti krdejrun weliní wá-

žeii) ; též w kuchyních co koení se poteliuje, a tudíž w zahradách

se sází.

BoRTT. ISATIS. WaIDí

Šešulinka obwcjiiá nebo poídku zaokrauhlá, jed-

nopauzdc, ploskosniaknulá, korkowifá, nkdy po kra-

ji kídlatá, celá : chlopní 2, sotvva pukajících, lunkowi-
tých, na hbetu wíce mén w ki'ídlo prodlauzených. Se-

meno 1 (druhé nepochybn pometawé), wisulé^ podhi-

howaté. Dlohy plosko naddulé.
Kweiy žluté.

B. banvísky. I. linctoria Lín. Lam, t. ó54 /. 1. Engl.

bot. 97. Schk. t. 188. Wayt Mal. Háj. llC. Hl. Weyt
Mul. -Wcl. 207. Boryt, uet, weyt. Lodyha pímá ,

1^2—3'

wysoká, nahoe wehni wetcwnalá, oblá, silne listnatá,

lysá, anebo (obzwlášt dole) wíce mén chlupatá ; listy

siwé, se žilau prostední bílau : koenowé podlauhlé,

tupé nebo oslraunké, w dlaiihý rapík zaužené, wíce

mén chlupaté, lodyhoué podlauhle kopinaté, dole sH'e-

lovvité, objímawé ; hrozny na konci lodyhy rozpostawené

w latu obširnau ; kwety došli drobné ; kalich lupenu ote-

wených, úzkých ,
podlauhlých ? šešulinky na stopekách

skoro wláskowitých, nahoe zllustlýcii, wisulé, klínowité,

podlauhle, petupé, skoro wykrojené, tikrát delší ne/.Ii

širší, crnawé, obak žebrem (šwem mezi chlopnma)
protažené; semeno podluhowalé, žlutolincdé, hladké. —
Roste na kopcích rumných, wýslunnych, na zdecli po-
dlé cest po Ewrop jižné a prostední, též w Lewantu.
Kwte w kwtnu a w erwnu.^.

Dwa jsau hlawní odrodky, jeden šcŠnlinek wetsicli, druliv men-
ších ;

prwiií uiá list bu lys> bu vsíce mén ciilupatý. Rostlinu ta

má látku, která náležité obdlána mCuí se w barwinu modrau, indycim
podubnau, a jako on k barwení se miiže |)otrebawati anebo s

ním užíwatt. Pro tu píinu u welikéni množstwí se sází. Chlupa-
tý ododk neradi widí. Semeno dáwá olej ke lnnému podobný.

Podadí 3.

ŽLABODLOŽNÉ. ORIHOPLOCEAE.

a) Plivni rast má šcsulku na dél pukawnit.

Kapijsta. Brassica. Kohl.

Sešulka oblaunká, dwojpauzdrá, dwojchlopná : pau-
zder ninohosemenných, chlopní poddulycíi anebo pro-
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stední žilau sotwa píkýlalych ; cnélka stálá, liouiolo-

witá, bu bc/semeoná, bu Iseinenná. Semenil w každém
pauzdru jednoadá, zakulallá.

Kwety žluté.

A', obecná. B, oleracea Lin. Želíce. Lodvha pímá,
2— 3' wysoká, */» — l" tlustá, nahoe welewnalá, lysá

jako wšecky ostatní díly j listy siwé, dolení lyrowité, pro-

lisené, apíkaté, hoení podlauhlé, dole wíce méno zú-

žen, docela sedawé; hrozny již ped rozkwlením siln
prodlaužcné a ídké; kalich píuiý, zaweny ; plátky s

epelkan podlauhlau, píeitau, žlutawé rusau, zídka
bílau; tyinky pímé; stopeka vvelmi odstálá ; šesulky

pímé, dlauhé (2'Í2— 3"), oble 4boné, krátkým zobanem
ukonené ; chlopn wedlé prostední žíly s mnohými
silnými síowite spojenými ; semeno zakulatélé, asto
trochu zpleililé anebo hranaté, ernohndé.— Roste r"

pomoích w Ewrop jižné a prostední, Kwete w kw
na

l-
nu a ervrnu. ^.

Tolio rodu možná patero odrod kfiw rozeznati.

fi) Knpustn diwokú ili planá. B. o 5yive8tris. B. olerucea

Hiiils. Enijl. hol. t. 63 7. Lodyha wysoká, wtewnalá, asto inoolio let

trwajírí, Jewnatt-jící, s listím zdáleiiviii, jasnji zeleným. Od té

pocliodí wíre láóOOletjm cliowiitiím mnohé odr"<lky. K ní nejpo-
dolinjs/ jest kapusta krowilá (B. o. fruticosa), súzenm málo od-
(Inlená.

P) Kapusta zimné ili jarmus. (B. ol. acepliala) ; lodyha (ko-
-sjál) jednodijiliá, wysoká, zelinná : lisiy zdálené, apíkaté, pupeny
mnohé \v úžlahírkácli. .Sem náleží rt) jarmus celolistij, integri folia,

s listím rhohotnat |)rofisef-nvm ; t) jarmus ulaslnt íili katleVatvij,

sal>elira, kaderawka, s listím wíce mén hluhoce dioliotnatim : lalokiw
mnohodi|>nvrli ; c) kapusta pupenatá, gemmifera, .Sprossenkolil, s li-

stíiii l>ut)linuwit\m, nerazdeleu>m, s pupeny ili iilawii kami mnoii\mi, ma-
lými, zawrenvmi, užlahíkowými, a s |)odoltnau konenau. Jarmus ještu

promCriiije se welikostí, hrnhostí úkrojkfiw a harwan.

;') Kapusta hlawalá -. s lodyhau (ko.sfálem) jednoduiiiau, zkráce-
ii:ui, s listím welmi pribliiíenim, horej$ín» lilawowit sklimen^m. Sem
náležejí dwo|e odrodky : a) kapngta (wlastn), kaderawé zelí Muf.
Huj. 117. — Wel. 13S. s listím buhlinatvm, w hlúwkti rídkau sklinu-nvm ;

h\ hlauaficc, zeli Maumló Mat. Háj. 117. B. — Wel. 1 38. C. s U-
-i/in nehulilinatNm, w hláwku zawreným. Twar kapusty a lilawatite

a liarwa jjíc li nejsau stálé ; kapusta obecná, tmaw zelená, hlawati-

ce bled zelená, nkdy modrá, cerweivá nebo taktéž nabhlá.
lí) Bnikew, B. o. Cauio-ra|ia, í-epné zelí Mat. IfV/. 138. C.

Lodyha (košál) nad zemí napuchlá w hlízu masitau. Podlé barwy,
zrání, dílem podlé rozdlení listnw jest mnoho mn.

*) Kapusta kultiá., B. o. botrytis ; stopky hrozoowé cliocho-

liíené, siilaníené, ped rozkwtením welmi masité, zkrácené, ztlu-

-ítlé, kwfy asto ponietawé. Hlawn dwoje odrodky; a) Prukolicc,

a.«p:iragoides, lodjha tkošfál) wyšJí, listy prodlauiené, siwé, s wt-
wcmi hrozDowvmi |>rodlanžen\mi, masitými ; b) Zeli kwítin^, karfiol
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Mnt, Mfí. i37. Lotljlia (koífál) nízká; listy podlaulilé, síwb ; Iiláw^

Ity (rže) koneCné, tlusté.

WSeliké tyto odrodky u nás se sázejí a požíwají se co waiwo

;

Dukteré lirubejší slaužf za j.íci dobytku,

K. epka. B. Napus. Lodyha 2— 3' wysoká, tenší

než!i pedešlého rodu; listy wšecky siwé, nejdolejší ly-

rowité, zperenoseoné, apíkaté, z mládí pídraslawé nebo
brwité, starší lysé, hoení srdité, objímawé, wždycky
lysé ; hrozny ped rozkwtením prodlaužené, ídké ; ka-

lich pak do póla otewený; plátky s epelí obwcjitau,
rownokrajnau, isté žlutau; tyinky kratší, odstálé, wze-

staupawéí šešulky odstálé, dlauhé (2

—

Vj-í'), smáknuté,
ukonené vv zoban dlauze homolowity, lupaunký (V3—*/s

chlopní obnášející) ; semena kulovvalá, modrawé erná,
lesklá.^- VVlas neznámá. Kwéte w dubnu a kwtnu. O d •

Následující známe odrodky:
«) epka, olejka B N. oleifera; s koenem tenkým, dlauze

wretenowitým a košálem dole oeztlnstlým. Sem «) epka jarni a h)

ozimá, jichž poslední se sází co rostlina olejna a tu i onde co wai«
wo se potebuie.

j3) Tnfhi, dumlik. B N. rapifera, Napobrassica ; hoí-ení díl

koenu a nejdolejší košfálowý zweliCený w hlízu ; tuííti tili duutlík

jest bílý, žlutý nebo Cerwenawý a slauží co wariwo a co píce pro

dobytek.

K. epa. B. Rapa. Lodyha jako pedešlého ? dole-

ni listy lyrowité ,
protisené, apíkaté, tmaw zelené,

wždycky draslawé, hoení wejilé, srdité, pbjímawé,

siwé, lysé; hrozny za kwtení chocholíené; kalich pak
docela otewený; plátky s epelí cliptiné obwejitau,
plochau, ryzí ; tyinky kratší, odstálé, wzestaupawé j se-

šulky pímé, 2" dlauhé, oblé, ukonené w zoban šídlo-

witý (asi zdélí '/s šešulkowé) 1 semena menší epko*
wých, kulowatá, erná, lesklá. — Wlas neznámá. Kwle
w dubnu a kvvélnu. <3 a O,

HlawnS dwoje odrodky:

«) epák, B. R. oleifera. Planá epa Mnt. We]. lís. C,
Ko?cn tenký', tuhý. n) liepnk jarni, h) ozimý,

p) epa. B. R. rapifera, B. Rapa. Koen ztlustlý, hlízowitý,
masitý, jedlý. Podlé twaru jest okrauhlice Mat. Háj. 103. B. - lí'l.

í25. s koenem kulowatým, wíce ménS pleskatýui, wo-hiice, wothiatka,
waúnckn, utodiii fepa Mat. Háj. t04. — Wel, 155. ; s koenem po-
dlaulilýin, kohtik, Mat. Wel. 126. C

epák jest olejna rostlina, epy ale jsati wariwem wbec zná-
inýni ; Sfáwa repowá a wýwarek ze slupek jejích ukdy w lékastwí
se potebuje.

K. hoiná. B. nigra Koch. Sinapis nigra Lín. Fl.

(lan. 1582: Engl. hot. 0(j9. Hoice erná Mat. Háj. 141.
Sinapi Mat. IFd. 171. C. Blak. i4fi. Listy wšecky
apíkaté, dolcaí lyrowité, zubaté: úkroje koneného pe-



87

welíkélio, lalonatóho, hoení kopinalé, cele ; kalich docela
oleweny* šešulky I'/?— ' dlauhé, k stopce pitlaené
se zobanem tenkým, IV2'" dlaubym; semena kulowatá,
nawejcowatélá, hndá, patrné zpichane tekowaná. —
AVe štrku podlé ek po Ewrop jižné a prostední, na
rolích až do sewerné Ewropy. Kw. vv erwnu a lipnu.©.

Tu a onde u welikém innožstwí se sází pro semeno, jenž slowe
hoice eniá nebo zeloui, a slauží k jídlu jako ken a w lékastwí.

Hoice:. Sisapis. Sknf.

Šešulka árkowitá nebo podluhowatá , oblaunká,

dwojpauzdrá : pauzder mnohosemennych, dwojchlopná :

chlopní poddutých se 3 nebo 5 rownymi silnými žilami,

nikau hned krátkaii, ostrau, hned zobanowitau, oblau
nebo meowiiau ukonená. Semena w každém pauzdru
jednoadá, zakulalélá, w zobanu žádná nebo ojedinlá.

Kwety žluté.

H. bílá. S. alba. TJn. Blak. 29. Lam. 1. 5G6. Engl.

lot. 1677. Stanu f. 8. Hayn. 8. t. 39. Díissdd. 8. I, 12.

Hoice erná Úat. Hij. 141. B. Hoice II. Mat. Wcl.

171. C. Lodyha pímá, /s—3' wysoká, wtewnatá, lysá

nebo skrowné chlaupkowaná listy apikaté, lyrowité,

zpeenodílné oili wyšléptané: úkrojw .S — 7 anebo 9

wejitých anebo okrauhlýcii, hrub a nestejné zubatých,

skoro lalonatých, koneného nejwetšího s dwma nej-

hoejšíma stíkawého, dwau nejdolejších nejmenších,
lysé nebo chlaupkowané 5 chocholíky konené, ježto pak
prodlužují se w hrozny bwné » kalich docela otewený í

plátkv s epelí obwejitau, ist žlulau ; šešulky nej-

odslálcjší, skoro rownowážné , oblé, uzlaté, dras awé :

chlopní s žilami 5, njícími, zobanu co chl opné dlau-

hélio, meowiiého, maliko kosowilého ; semena nákulo-
Tvatá, hlínožlutá nebo hnédá, zpichane tekowaná. — Na
místech newzdélaných , mezi obilím po Ewropé jižné a
prostední. Kwete w kwétnu, až do lipna. O.

Tato rostlina ješt hojnji se sá/í nežli hoice erná ili
kapusta horoiuá pro semeno, jenž se poti-etiuje zadlané na stl a w
lékastwí ; mén jest ostro nežli semeno Cernoliorciné. Ze semena
též dobrý olej k jídlu se wytlauje.

H. robu. S. arvensis Lm. Fl. dan. 753. Cuit. 321.

En-l bol. 1748. Schk. t. 18tí. Haifn. 2. t. 14. Lodyha
pímá, 1— 1V2' wysoká, wtewnatá, dole ídce chlupatá;
listy skoro lysé, vvejoité, nestejné, nestejn zubaté, duiení

apikaté, dole ušaté nebo skoro lyrowité > kalich nejotew-

enjši ; stopeky 2—3 árky dlauhé; šešulky lysé, oblé, u-

1^^
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zlatd, pím*', i" dlanhi^: chlopní se 3 žilkami, pauzder
9— 12seniennyoli, 7.í)l)anu 4" dlauhho, šídlowílélio, sot-

wa dwojsecnólio.— Mezi obilím po celé liwrop. Kwte
\\ kwlnu a ferwnu. ©.

Biiríí nkdy welini oblížná.

ROKKTA. ErCCA. RuNKE.

Šešulka wejitopodlauhlá, dwojpauzdrá, dwojchlop*

ná : cldopní podduiýcli, hladkých, zobanem meOowiiym,
sotwa chlopní kralším ukonená. Semena kulowatá.

KwSty l)/lé nefio žluté.

/?. obrem. E. saliva. Loh. k, t. 204. /. {. Dod. pempf.

708./ I. Brasica Eruca Lm. Blnk. t. 242. Sihth. t. tí16.

GÍ1. Eodyha pímá, 1'// wysoká, wtewnatá, chlupatá ;

listy dlauhé, apíkaté, lyrowité, zpeeiiodílnó: úkrojiuv

zubatých, ostrých, skoro lysé, zelené; slopeky kratší

kalichu padawého ; kwty bílé nebo rusé, z ernawa
íialowe žilnaté, w hrozny konené rozpostawené ; sesul*

ky skoro 1". dlauhé, auzké, maliko smáknuté, ukon-

ené zobanem, 3 —4" dlauhým. — W jižnjší Ewrop
podlé cest, w zelništích, rolích. Kwéte vve Spanielích

w zimu, w scwernjších krajinách pozdji, tebas i w
erwnu a lipnu. Q,

Zelina rliiiti prudké, zápariiu protiwnélio; Wlaohowé rádi ji

pridáwají do salátu místo koení. Též w lókaíslwí se potebuje.

bj Jiné mají štšulku nebo šehdiniai nepukawan.

Katr ÁN. Crambk. Meerkohl.

nlka žádná nebo krátká, Blizna hlawikowitá.
Sešulinka kožnatá, dwojlená : lánkw ncpukawýchj
Ipauzdrých, dolejšího pometawého, nožikowitého, ho-
ejšího zakulatlého, Isemenného. Snra pupení ze

dna pauzdcr wyniklá, pínjá, na konci sehnutá a ncsau-
cí semeno uisulé kulouaté. Dlohy tlusté, prílislowité.

K, pornoi-úij. C. marítima IJn. VI. (lan, 316. En^L
bot, 921. Koen tlustý, wetewnatý, mnohohlawý, w zemi
mnoho odnoží wyhání-jíci. Na lysá, pímnsitá^ jíním si«

wým selitelným popnutáí lodyha pímá, l'/2— 2' wyso-
ká, asi prst tlustá, od dola latowité rozwétwená, oblá ;

listy eliptinopodlauhlé nebo píokrauhlé, chobotnaté,
eabaté, zubaté, se silnými žilami wezpod néjícími,
koenowé pcwelíké, I' dlauhé, tipíkalé, lodyhowé krat-

ších apíkíivv, píkwétní podlauhlé nebo árkowité se-

dawcM kwéty uioohé na hroznech dohromady dlajících



rozewennu lalii ; slopeoky o— iCdlaulié; plátky co kí-
da bilo, krátkých nchtinv ; nitkv dlauliych tyinek so-

cliató; iešnlinka wejil zakulalolá, diíwe masitá, pak
siieliá, bli?.nau štítowitau, sedawau ukonená. — W pí-

skjj poinorském po Kwrope. Kwete w máji a erwnu. ^.
VVylín:mé ml-iilistwé loilyliy, z jrira z koenu $o tlaíc í,

preil swtlem |)oiiiocí nádoh wálcowityrli na liore otewíenýdi chrá-

nné jsau líílé, masité, nžné, weiuii cliutné a tudy w Anglií-anedi

wul>i'c oMílteiié : protož i tam Iiojn se sází. Uwaíené podobají se

cliíe^li, cluitnajf jako brukew a již asn z jara na stíil picházejí.

A'. wijchiHlnl. C. tatarica. Jacq. rar. t. 129. Koi'en

dlaiihv, wí-elcnowily. 2—^i' dlauliy, oblý, mnohoblawý,
wn crnobndy, iiwnit blau}, n)asii v, sladký ; lodyha

2— 3' wysoká, hranatá, pímá, dosplá Iy>á ; lisly koe-
nowé malé , celé, dolení zpeene lalonaté : íalokw
podlauhlvch, zubaté sekaných, ostrých, ncjhoejiii celé,

podlauhlé, asto chlupaté, wšecky siwé, mladší na apí-
ku a zebrách draslawé, bud" dospclé lysé , nebo po
kraji ídce chlupaté; lata obíiírná ; nitkv tyinek dcl.ších

sochalé » šcsulinka kuiowatá, 3'"
\v prmru široká, príma-

šitá, tlustaunká, hladká. — Roste na Woraw, w Ilorwáiech,

Sedmihradsku, Rusku, Taurii. Kw. w beznu a kwetnu.'4-.
Koen jako reler na salát se priprawuje, lež i koen warenj'

pro sladkost se jí. iNlIáde liulvliy na zpiisub anglickV pstowané da-

ly l»y snad také wý horné «aiwo.

OHKICf- liAlHAMIS. Rf.TTIG.

Scsulka oblá, nMkau liomoiowilau ukonená, ne*

pukawá, kožnatá nebo korkowitá, 2pauzdrá, nebo Ipan-

zdrá, pehrádkau miznauci, bud pauzdra ncpetižc-
ného bud' ziiženinami nad sebau mnohodutínná. Semena
jednoailá, kuiowatá, wisulá. Dlohy tlustaunké.

Kwty rusé, bílé, modrawé.

O. Ntkfw. R. salivus ÍJn. Jjtm. t. r>G6. Retkew Mat.

105. — //?/. 127. B. I.odvha pímá, 2
—

'•' wyso-
tupohrr.ná, nasiwMe jínatá, draslawá ; listy lyrt)-

: osekw zactkrauhly ch, tup zubatých, drasIawe,
dolení apíkalé, hoejší kratšeji apíkaté, osteji zubaté,
ušaté, nejhoejší podlauhlokopinaté, skoro celé ; cho-
cholíky kwtaucí bwné ; pak w hrozny '// dlauhé wzro-
stajici ; kalich zawený

;
plátky s epelí obwejitau,

tupau, lilákowau, íialow zilnatan, proti nehtu bílau ;

X^šulky na stopekách odslálych, V\%' dlauhych, oblé, w
oban homolowitý prodlaužené, prohlubcn na dél ži!-

aié, málo uzlalé anebo nic, ncpukawé, 2pauzdré ; se-

ká,

wit

#
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mcna dwojadá , obklíená sklípkatinnu liaubowitau.

— W prostední Asii až do íny a Žapánu, wsude jin-

de sázená. Kwle od erwna do srpna. O a ^

.

Sázením zwrhla se hlawn w troje odrodky; které opt rozIiC-

n se proiuiíiijí.

«) íiclkeiv olejna. R. s. oleiferus, R."clíineiisis. Koen ten-

ký, wretenowitý, wtewpatý, tnhý. Ten odrodek nepochybné nejwíce

pianu etkwi se podobá.

j3) Jietkew polni a znhrndni. R. s. vulgaris. Koen welikj',

tlnstý, masitý, bu jako okraulUice anebo wodnice wyhlížející, chutí

prudké, štii)lawé. Ten odrodek zase promenuje se koenem zakulate-

iýiii nebo dlauliým, wn erným, naseralým nebo šediwým. Sem též

náleží clkew ozimá a letni.

y) efkwivkn. R. s. Radicula. Koen malý, tlustý, masitý,

epowitý, chuti inírné, wodnaté. PromeBuje se opSt koenem zakii-

latelým nebo podUihowatým, bílým, Cerweným anebo (ialowým.

Semeno etkwe olejné dávyá mnoho oleje k pálení wýborné-
ho ; u nás ale snad nikde se nesází. Itetkew a etkwika letního

asu u weliké hojnosti se jedí ; erná etkew nejprudší potebuje

se nkdy w léfcastwí na místo kenu,

O. rohu. R. Rhaplianistruai í,ín. Fl. dan. G 78. Cavl,

lond. 261. Engl. bot. 856. Schk. t. 188. Hat^yi. 2. t. 15. •

Ohnice. Podobá se pedešlému rodu, we wšech dílech

ale jest menší. Listy jednoduše lyrovvité ; kwty bílé

nebo žlulaw bílé, fialow žilnaté nebo sirkovvé a žluté

žilnaté; sešulky uzlaté, ržencowité, uzrálé na dél že-

bérkowané, rozdlující se \v lánky jednosemenné, delší

zobanu od stálé nélky pochodícího. — Po celé Evvro-

p mezi obilím, Kwte msíce erwna a lipna. O.
Burefí to nkdy w obilí welini obtížná. Ped asy domníwali

se, že semeno psobí chorobu, Kaphaniu nazwanau, již nyní pipi-
sují radji námelu, a protož námelK^ slovyc-

Podadí o.

SWITODLOŽNÉ. SPIROLOBEAE.

RUKEWNÍK. BUMAS. ZaCKEMSCHOTTE.

Sešulinka peckowitá, nopukawá , pítwerboká,
mladší dwojpauzrá : pauzdra dozralých na dw dutin-
ky na pi rozdlená, ímž šešulinka jako tyrpauzdrá

;

pauzdra Isemcnná. Semena zakulatlá, ulilowitá ; d-
lohy árkowité, swinuté.

R. kolcalý. B. Erucago Lin. Jac(j. aiisl. 3iO. Sclik.

t. 189. Lodyha pímá. I— 1'/«' wysoká, oblá, žláznalá,

a nkdy kosmalá ; listy koenowé w ržiku rozpolože-
né, krackowítc ; šešulinky tyrboké, na hranách hebo-
naté. — W Ewop jižaé. Kwte w dubnu až do lipna. 0.

«
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We Franciu 7, fcli prý jedí nu( jako wariwo.

Z pátclio podadí není ani jediný rod dležitý.

ád 16.

KAPAROWITÉ. CAPAIUDEAE.

Kalich 'ílupcnný: lupeninv nvní prostých, stejných

anebo nestejných, nyní dole w trubku srostlých, s pokra«

jem rozliném, l^lálky i, kižmo postawcné, asto ne-
hetnató a nestejné. Tyinky skoro obplodní, z nejdo-
lejška kalichowého wynikající, zídka tyrmocné, asto
adau lyrnásobnau rozpostawené, urené dle množstwí
nebo neurené. Lžko polokulowaté anebo zdélené,

asto iláznaté. Nožka z lžka wyniklá, autlá. Wajeník
ledy nožkaty, wejitopodliihowalý, ze dwau worekw
složený. Cnlka žádná nebo nifowiiá. Plod rozliný,
šešulinowitý nebo bobulowitý, jednopauzdrý, poídku je-

dnosemenný, asto se semenicema mnohosemennýma,
mezichlopnýma w plodu pukawém. Semena asto led-

winowitá, bezbílená. Kel kiwý. Dlohy listowité, ro-

wnaunké, skoro piléhawé.
Zeliny, byliny, ke nebo stromy. Palisty žádné nebo trne*

watojící. Listy striduwé, apíkaté, jednoduciié nebo dlanit složené.
Kwtenstwí rozliné.

Ten ád obsaliuge wce 250 rodfiw (w li)—20 pokolenfcii),

jiiliž neywtší díl náleží liorkénm podnebí obojí polokaule ; pe-
skrowný poet sahá až do teplejších krajin mírného podnebí. An-
strojností plodu a kwetu nejwíce podobá se eichowitýui a niakowi-
týin, prwkem prudkým, tkawýin ale wíce prwním. Mnohé zapáchají
siln a obyCejn nepíjemn, a ty jsau w lékastwí nžitetné; jinýcli

paupata nebo plody zralé a nezralé se jídají.

Ten ád rozdluje se na dwoje podadí

:

1) LUSTNICOJFITÉ. Plod šešulkowitý, dwojchlo-
pný. Llstv asto složené.

2) KAPARQTFÉ. Plod wíce nie'a bobulowitý, ne-

pukawý.

Podadí 1,

LUŠTÉMCOWITÉ. CLEOMEAE.

Saunitka. Gysándropsis. Gynandropsis.

Kalich ilupenný, otewený. Plátky 4. Lžko zdé-
né. Tyinek 6, okolo lžka jcdnobratrýcb, u konce

feho prostých. Šcsulka Ipauzdrá, vv kalichu na konci
lžka nožkau podepená.
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S. p'/í/nf/,ou'd. G. pcnlapliylla Dccaml. Cleorae pen*

taphylla Lin- Sims. tna<^. 1681. Lodyha pímá, 2' wyso-
ká, \ví'tevvnalá, jako lisly a kalich žlá/.nal p}rilá; listy

cllauhoapíkató, njílole).ší a nejhoejší frojlístkowé, pro-

slední ptiiisikoué: líslkTivv ohwejeitýeh, celýcii anebo
drobnunce zpilowaných : kvvetv na predlauhýeh ídkých
hroznech a na slopeckách dlaulivcli, peodstálýoh ; lu-

peny kaliehowé kopinaté ; plálky diauhonehelnaté, bílé

nebo bled pieowé*, wajenik podepený nožkau pe-
dlauhau, njowitau , nachowau; sešiilka prodlaužená,
oblá, .šidlowite /.lenoná, draslavvá. — W Indii wychodní
a Aliice prostední, do Indie západní penesená. O-

UosMina za fprstwa má zá|)a(-Ji protivvný a jest prudká, tak že

na kiiži |tol()ž<'ná siln ji zapaluje a zjiryskujc ; w nailuwetlenvcli

kraiinácli ijotebiiji' se co lék a lioj welmi auiQliwý; uwa<.*ná a pi-
prawená ale požwá se co waiwo.

Lr.STlíNICE. CtEOME. ClEOME.

Kalich 4luponnv, olewený, pístejný. Plálky 4-

Lžko pípolokulowaté. Tyinek 6. Sešulka pukawá,
w kalichu nožkalá nebo sedawá.

L. ívdi/id. C. gijjantea hin. Jacq. obs. \. (. 7(i. Ke
wíce 6' vvysoký , pímý, aksaniíto|)viiy , pílepký

,

rozdlený na wetwe jednoduché', rozložené; lisly stída-
w(, apíkaté, 7lístecné : lístkíiw kopinatýcli, nejcelejších,

ostrých, brwilých, sedawých. se žebry obak i30 — 40 ?

kwty rozposlawcné w hrozen jednoduchý, konený, 2"

dlauhý ; slopka a stopeky lepkawe': lupeny kaíieliowé

brwiié J plálky podiauhlé, zelenawé, cilé: tyinek (\

ninohein delšich nežli plálky ; lužko u nehirivv s nkoli-

ka žlázkami medonosnýn)i. — Iiogte w Kayen. \.
Zápach té rostliny prehnusn), cliuf palíiwá-

•0*1 ,(H4 MaLONOŽKA. PoT.AKISIA. PoLANISlE.

Kalich ilupcnný, olewený. Plátky i. Tyinek
8— 32t Lužko male'. Sešulka w kalichu sedawá nebo
solwa nožkatá, nelknu patrnau ukonená,

M. Ifjdíh P. viscosa DcrnnJ. Clcome icosandra et

viscosa Líh. Bnniu zr^l. t. 99. IXhcnh 9. /. 23. Chlupato-
žláznatá ; lodyha 2' wysoká s wlwemi wzestaupawými ?

lisly 3 — .Mísioné : líslkw obwcjitoklínowitých anebo
podlatihlých, scdawýcli, nadiaslawlých ; kvvly na kla»

šech úžlabíkowých, ojedinlých ; koruna žlulawá dwakrát
delší kalichu ; plátky podiauhlé, wcjilé, skoro jjlejné ;

^^^P
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wajeník skort) sedany ; iieiulka podiauhlá, oblá, seda-

wá, Cárkowaná, žlá/riatochlupalá. — Hosle w Indii w-y.

chodní. Q»
Cliuli )est ostré a stiplawé asi jako nu^inská horcire; roz-

makána, na kži piložena ji iníilo zupaluie. Zeuiíaowé jedí naf w
salátu s jinými zelinami. Semeno roztluené potebují jako iiiy

liori^ici.

Podadí 2.

K.\PAROWÉ. CAPPAREJE.

Cbsnkkowo. Crataeva. Gratáve.

Kalich iiupenný. Plálky i, kalichu wtMší. Tvcinek
8—58. Lžkti zdólenc* nebo polokulowalé. líohule noi-

kalá, tence kornalá. wojil kulowatá, u wnilí* masitá.
Ke bezbranné ; listy trojlístkowé.

C. oslrolislti. C. 'I"apia TJn. Malus aniericana Cuinm.

Imrt. \. 1. 61. Tapia Plum. sen. t. 21. Apioscovodon
pluk. al/fi. 1. 13". /. ". Siroiii 30— 3fí' wysoky : kmen
píelluslý s korau zelenau, na hoe rozdlený na mno-
hé wlwe, dlající koš rozkladitý, husly ; listy slídawé,
apíkaté : lislky wejité, zakoníte, dole neslcjné, lysé,

zelené, celé, s prosledním mnohei»i uétiím, pudlauhlo
wejílým, wíce 5" dlauhým, 2" širokVm ; kweiv kone-
né na dlauhych stopkách, dlající dohronjadv latu 'ídkau;

vo/.kluditau ; lupeny kalichowé dole srostlé, wejité, ná-

oslré, mnohem kralií nežli koruna ; plátky wejité, za-

okrauhlé, tupé: tyinek 8— 10 z lžka wálcowitého wy-
niklyclii dwakrát skoro kratších nožky a píátkúw ? bo-

bule kulowatá. — >ia Ostrowecb karybejských a w Ame-
rice teplejší. 5 •

Plod zwící asi pomarane má kirku hndnu a maso inauoaté
s nknoliými semeny lernými, ledwiaowilmi, riuiti jest uáwinné, za-
páchá ale íesnekeiii, který zúpacli pechází na zwfiatu jím krmená;
nicmén se jí.

C. -ufjiilti. C gynandra Lin. Arbor anoeric. iHuk.

I>lifjt. t. 147. /^G. Ten rod podobá se pedešlému, liší se
ale tím. Lístky jsau menší, níálo tlusté, wejité, ostré,

nejcelejší, nejlysejší ; kwiy proti konci wiwí zpoádaué
w hrozny latowité ; stopeky roztraušcné, jednokwté f

tyinek 20— 24, z lžka wálcowitého wyniklych, delších
nežli plálky ^ prašníky nachovvé ; nožka wajeníkowá
/dlí kalichu; bobule wejcowiiá, hndá, esnekem zapá-
chajicí. — llosle nu Jamaice \ve krowtštích.
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C. kopinalá. C. religiosa Forsl. esc. A.h. Niirvííla

Rhfed. 3. 1. 42. Po do morto. Strom zwýší 30—40',

sotna dole 40 let trwající ; kra hlndká, šerá ; dríwí twr-'

dé , žlulawé; wetwí nemnoho; listy kopinatoeliptiné,

ostré, na pí dlauhé, wonné ; kwty na hroznech ko-

nených; kalich lupenw welikých,- bílých
; plátky dro-.

bné, zelenawéj tvinek 20— 28, co plátky wysokých, s

nitkami erwenýmí z lžka kruhowitého wyniklých ; bo-

bule wajená zwící wejce slepiího, zelená s dužninau
bílau , šávvnatau : semena mnohá, žlutawá, petwrdá,
hranatá. — We skalách a písku pomoských na Ostro-,
vvech spolených a w Indii wýchodní. Kvvete msíce
erwna a lipna a rasi i zraje w listopadu a prosinci. 5*

Kwty líbezn wxiiein zajiácliají. Owoce takowu též chuti a

wn jídá se ; též jakož i listy ke Imání na moC su potebuje. Kiira

a semena pikládají se na wedyj aby uzrály.

ROZKLAN. MORISONIA. MoRlSOSIE.

Kalich obwejcowitý, na dwé klaný. Plátky 4. Lžka
malé. Tyinek 20, dole skoro jednobralrých. Bobule
nožkatá, kulowatá. — Rod jediný.

R. lapolistij. M. amei'icana Lm. Jacq. ani. 1. 97. Cav.

diss. 6. t. [83. M. Plum. ic. 263. Bois n)aboiiia. Arbor
Diaboli. Strom neozdobný, pímý, ídko 15' pewyšu-
jící; listy podiauhié, tupé nebo zakonité, nejcelejší,

lesklé, kožowiié , strídawé , nemnohé, stewíné nebo
delší ; apík dlauhý, dole a na konci ztlustlý, pldru-
hopalcowý ; z konárw a rozeh wynikají rozfraušené
kwety na stopkách krátkých, tlustých, obyejn po 4
nebo ."), málo wonné, špinaw bílé, 6" široké

; plod
hndý, ryšaw pozbádaný, IV2" tlustý, s IG brázdicka-
mi, s dužninau blawau » semena blawá. — Na chlu-

mech hust porostlých Ostroww karybejských. 5 •

Owoce uejedomé slanží k mkení wedfiw, kwty k wyhánní
tasemce.

KaPAP.A. CaPPAP.I''. KAPPEnNSTRAlJCH.

Kalich 4dílný. Plátky 4. Lžko malé. Nožka
útlá. Tyinek ninoho. Sesulka pri/.bobulelá, nožkatá.

Krti listí jednoduchého, celélio.

A' obecná. C. spinosa Lin, Dtihani. I. t. 43. Blak.

in. Kapara Mot. Háj. JG5. — tm. 192. D. Rostl. 2.

oh. 41. Ke 4— 8' wysoký, s wiwemi dhiiihými, pro-
sienýmii oblýuu, maliko kiwolakymi, ku konci šed
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pyilými ; listy wejitó nebo okrauhlowejité, nejcelejší,

na konci \v\krojenis slaré nejlysejší, nilad sedopýilé,

se žilau prostední \v malý hrot ukonenau, krátce a-
píkaté, trochu masité, zelené, lesklé } paJisty trnowilé,

oste liomolowité, háckouité, žlutawé ; stopky úžlabíkowé,
.ojedinlé, oblé, z mládí šedoplsnaté, pak olysající; kw-
laucí dwákráie delií listu,jednokwté ; paupé okrauhlowej-

cowité, tupé, z mládi šedoplsnaté, pak olysající ; kwt
ozdobný, éj" zšíí > lupeny kalichowé wejilé, nejtupjší,

kožnalé : dwau po kraji mázdíitýcb a pýitých, lwrtého
wétšího, méšcowité poddutého

;
plátky obwejité , na

konci okraublené, bílé nebo bled ržowé j tyinky
mnohé, delší koruny: nitek nachowých a prašníkúw žlu-

tých; wajeník obwejitý, na nožce skoro co tyinky
dlauhé; blizna paíikowitá skoro beze nélky; plod zbo-

bulelý, podluhowatý, hruškowitý. — Na skalách a zdecli

wÝslunnýcli w Ewrop jižné a Lewantu. Kwte w lipnu a

srpnu. '^ .

K. osfrannká* C Fontán es i i Dccand. C. spinosa i/w.

Sibth. íSO. Rostl. 2. ob. iO. Podobá se pedešlé, roze-

znáwá se ale listy na konci ostrými, newv krojenými,
wejitými, lysými, plody obwejitými. — Roste w roz-

scdlinách skalních a na polích neaurodných w Mauritanii

a na Sicílii. \ •

Od tcli krw pochodí kaparky ili knparlala, t. paupata do
octu nalužoá, ježto slatižx koeoíiit do rozliných jídel. We >\ lašídi

také plody jejich se tak potebuji. Kúra korenowú horká a ostrú

drulidy w lékarstwí se užíwala.

ád n.

SLIWAUCIIOWITÉ. FLACOUliriASEAE.

Kalich G—Tlupenný nebo dlený. Plátkw co lu-

penw, ídce žádných. Tyinky z lžka wyniklé, s plá-

tky tejuocelné nebo dwakrátné, mnohokrátné, nkdy w
šupinky medonosné proninné. VVajeník sedawý nebo
nožkatý, Jpauzdrý. Cnlka 1 nebo žádná. Blizen wi-

ce, wice mén rozdlených. Plod 1 pauzdrý, hned bobu-
le nepukawá, hned tobolka 4— óchlopná, dužninau na-

Itlnná. Semena skrowná, tlustá, asto míškem z dužiii-

ny wysýchawé piipewnná na semenicech 2— 9, wlew-
nalých, postnných. IJílek dužnalý, píolejnatý. Kel ro-
wný, malý, s koínkem proti pupu smujícím a s d-
luhama plochý uia.
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Ke anebo nízké stromy. Listy stríHawé, celé, koznaté, bez-
palisté. Kwty úžlali/íkowé, jirawidelné, nkdy riiznoijolilawé.

Ten ád olisaliuie asi 30 roil \v í) pitkolencli, jfžto nejwíce

rostau mezi ol)rahiíkoina obaii polokanií; nkteré jsau ua Pe(Ilu>rí

dobronatljném domowern. Nkteré mají owoce jedlé, jiné prtidké neb
mámiwé, jedowaté; mnotié we wlastecli w lékarstwi se potebují.

Sliwauch. Flacolrtia. Ilacouktie.

Kwty dwojdomé. Kalich ó— Tdílny, padawý. Plá-

tky žádné. Tvcinek na lužku polokulowatiMn pemnoho,
luistvch : nitek dole bezc/.lazých. Cnlka 4 — Upianien-

ná, skoro sedawá, nahoe na dél biázdowaná. Bobule

skoro kulowatá. Semena co kost twrdá.

B. mndaixaskarskii F. Uamontchi Hcrit. sfirp. t. 30.

hnm. f, S2{). Ke 8— 10' wysoký, s wlwemi slrídavvými,

rozloženými, bradawinaiymi, popelawými : bradawiky
nkdv prodlužují se w trny ostré, sídlowité, ojedinlé

nebo dwojité, del.ší rapíku ; listy stídawé, wejiié, na-

ostelé, wraubkowané, pékné zelené, asi /a" dlauhé

;

vapíky pekrátké, erwenawé, pyrilé ; kwéty na inalycli

hroznech konených, složených z 2 nebo íi kwéliiw

samích a 6 samicích na kratikých žlutawých slope-
kách ;

plod podobný malé slíwé, pkné erwený, pak

tmaw fialový. — Na Maday;askaru u weliké hojnosti.'^ .

Owoce jest sladké, akoli zitstawnje po sobe pícbnf ostraii.

.ládra rliutnají jako slíwowá. Cely ke welmi podobá se sliwoni, od-

kud Madagaskar dostal jméno ostrowein sliwowtjin.

B. zalioiií/fj. F. cataphracta Ilojch. Ke anebo dost

vveliký strom se kmenem welmí Irnatým, wétwemí sko-

ro bezbrannými: listy stídawé, krátce i-apíkaté, wcjié
podlauhlé, zakonité, zpilowané í k\vcty drobné na hro-

znech hojných úžlabíkowých a boních chudých j Ivin-
ky zdélí kalichu; wajeník obklíený kraužkem lálo-

natýni, žláznalýnu nélka \—íJpranjenná ; bobule zwí-

cí slíwy nachowélá, ÍS— 1 2semenná. — VV Indii wýcho-
dní. ^ . 5 •

We wlasti owoce laluxlné se jí. Listy wonné a pnpence zaiio-

klé, rabarbarau chutnající, užíwají se k posilnní žaludku.

B. koivitij. F. sepiaria Jlo.rb. t. 08. Dic .ic. nal*

ad. 3. /. 150. Courou MaHli hhrcd. ó. /. 39. Ker pi-e-

wtewnatý, trnalý, .'>' wysoký, s wétwemi na konci trno-

waléjícími ; listy swazcné jako u distaht obwejilopo-'
dlauhlé, wykrajowano/pilowané, 'V dlauhé, V/' široké;
kwély drobné, ojedinlé w úžlabíkách, o 100 tyinkách;
kuéty samicí kali<hu ózubého, koruny plálené ; bobu-



le Jrwíeí a twaru hrachu, erwenó, pak erné, sávrnalé,

nakvslé ; semena 4— 8, hranatji, we 4 adách.—W pude
písité, ohvejný vf Indii wvchodní. Poád kwéte a

zraje. "^ .

Owoce oM/bené na trhu obecn. Listy, koen a kúra proti

otráwení.

B. la/iodfif/ F. sapida Roxb. 1. 69. Strom nízký,

nepravidelného kmene ; listy ehptiné , wykrajowano-
zpilowané, dole tupé, na konci tupaunké, I—2" dlauhé,

'/í— l" široké; stopkv 3k\vété; lupenv kahchowé wyhh-

žejí jako plátky, útlé, žlutaw bílé; tvinck 50 dlauhych
na kruhu íšowitéin ; bobule wtší hrachu, tOsemenná.
— ÍNa horách Indie wychodní. Skoro poád kwéle. 5*

Qwoce pelaliodné a oblihené pinášejí na trhy.

^
HcBOKOR. Hydnocarpus.

" Kwéty rúznopohlawé. Samec: kalich olupenny s

lupenonia wnéi.nýma wejityma. Plálkiíiw 5 , po kraji

chlupatých, u wnit šupinau zmnožených. Tyinek a.

Bobule kulowatá, tymi bliznami wénená, korkau hau-
bowitau odná.

H. jedowatý. H. inebrians J^ahl. Gacrt. t. 6G. J'.
3.

Makulu. Strom na Ceyioné rosiaucí, jehož bobule do
wody uwržené iní, že ryby se jich nažrawše zpitoméjí,

protož za as zralosti swé nesmjí se jísti, pijsobíce dá-

T^éní a jiné chorobné okazy.

H. olejnalif. H, pentandra Hdmilt. in lin. trans. 13.

p. bOl. Marotti Rhced. 1. t. 36. Pangium Riimpli 2. f.

h^. Strom ztepilý, kmene 2' tlustého, wtwí hranatých;
listy podlauhlé, zubaté, na pí dlauhé, ó" široké ; kw-
ty ojedinlé, úžlabíkowé, óuíužné; bobule zwící psti,
dewnatá, naplnná deném, w nmž hnízdí semena hra-

natá. — W lesech pomoskvch Indie wvchodní. 5-
Ze semena wytlarují olej, jejž pálí a proti wyražpnináin po-

tehii}/. Též jedf ntoCené a waené, proto že snrowé škodí a kuráta
Míorí. Korau oinaiiiují ryby. Šfáwa z listu moí wši a melíky ; listy

luizejí do Wody a omraují raky, jenž bez uskození jísti se nioiiau.

ád 18.

ORELÁNÍKOW^ITÉ. BIXISEAE.

Kalich 4— llupcnný : lupenw díw rozwití ste-
clio\TÍlých. Plátkw h, nkdy žádných. Tyinky neur-
ité, 7. lžka nebo tere na dno kahchowé piipewnné-

•
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lio wyniklé: nitky prosté, prasníky dwojpauzdró. Wa«
jeník nadok\ví'tní, sedawy, Ipau/.dry. Wajécka na 1—

7

scmeiiiccch strnných pripewnná. Cnlka 1, nerozdlená
nebo na dwé i twcro klaná. Tobolka nebo bobule 1-

pauzdrá, mnohosemenná. Semena na semenicích stn-
ných, blanau dužnafau obalená. Bílek dužnatý nebo
nejlcnsí. Kel zawený, nápiímy nebo kíiwj,'; dlohy li-

stowilé; koínek k lyllíku patící.

Stromy nho ke , asto lysé. Listy stíHawé , jednodueJié,

weliké , nkdy i)rozraí;ne tetkowané. Stopky úžlabíCkowé, jedno-

umoltokwté, listenkowané. Wiihec jsuii jmní rozdílného.

ííád ten ot)sahuje 28 rodu w 11 pokolenídi, rostaucícli inezi

obratníkoma Ameriky, Asie a Afriky.

OrelAník. BixA. Orleahbaum.

Kalieh .olupenný , padawý. Plálkw S. Tyinky
mnohé, podplodní, prosté: nitky niowité; prasníky wej-

cowilé. Cnlka I, dlauhá, na konci skoro kopisowite
smáknutá. Tobolka Ipauzdrá, 2cblopná : chlopní wn
šttinat ježatých , u wnit semenici árkowitau, dél-

nau nesaucích. Semen 8— 10 na každé semenici, dužni>

nau niaunatau, barwenau obalených.

O. harunský. B. Orellana Lin. Rosil. 2. ob. 42.

Diet. se. nat. atL 3. t. Ií9. Urucu 5'/owi. 2. t. 191. /. 1.

Strom 15 — 30' wysoký ; kmen pímý, sedokorý, wtwí
mnohých, hndých, oblých, hladkých, lysých; rozhy
kwtaucí oblé , Šupinkami naryšawlými , drobnikými
hust jakoby poprášené ; listy kožnaté, stídawé, podlau-
hle wejité, dole zmlka srdité, lup zakoníte, obak
nejlysejší, na líci pkn zelené, náleskné, wezpod bledé,

ptižilé ; apíky skoro oblé, sotvva zdélí polowiky li-

stowé , píkwtní šupinaté jako hoejšek rozhowý : kw-
ty konené f u wrcholík rozpostawcné; stopka a její

rozwtwení lánkowaná u dola každé stopeky, i s lícem

kalichovvým šupinat poprášená ; lupenv kalichowé o-

krauhlé, dole pahrbkem opatené ; koruna dwakrát del-

ší kalichu, asi rži plané podobná, ržowá
;

prasníky
štrbinau koncnau pukající ; wajeník huatý ; tobolka
zaokrauhlá, smáknutá, 2 — 3" dlauhá a široká, hust
šttinatoježatá ; semena w míšku erweném, dužnatém,
mazawém, siln zapáchajícím, wcjcowitá, zwící malého
hrachu, se slupkau blawau ; bílek tlustý, dužnatý ; kel

skoro rowný, s dlohama welikýma, na pi uprosted
asnalýma. —Podlé polokiiw a žídel w Americe obratní-



Vowó , kdežto jakož i na Oslrowcch západoindských

hojn se sází.

Dužnina inazawá, 'erwená, semena obkliující, wodau wyplák-

niitú a na bodiníky slinCtená slowe orletín, ruku, a slauží k barwení

winy a hedbáwí, a druhdy také w lékastwí í.e užíwala.

O. šupinafý. B. Urucurana IFilld. Nadpopsanému
\re wšem se podobá, toliko že jeho listí jest wezpod
šupinaté, bílé, a tobolky mají tlustší šttiny. — Roste
w Brasilii. Též dáwá orleán.

ád 19.

CISTOWITÉ. CISTINEAE.

Kalich ólupenný, stálý : lupeny 2 wnšné menší
nebo žádné, 3 wnitrní w paupéii zatocilé. Plátkw 5,

zídka 3, stejné, w paupéti na sob zatocilé, naopak
proti lupenm kalichowým. ^ Tyinky nejastji mnohé,
prosté. Wajeník prostý. Cnélka 1, niowiiá. Blizna

jednoduchá. Tobolka složená ze chlopni 3

—

h, zídka
10, bu u prosted wnitku mající semenici niowitau,

naež tobolka Ipauzdrá, bu semenice prodlanžená wí-

ce mén w pehrádku, naež tobolka dokonale nebo
nedokonale mnohopauzdrá. Semena tudy bu postn-
ná, bu na kraji pepážky wnitním pipewnná, dro-
bná. Bílek maunatý. Kel zatoily nebo kiwý w bílku.

Ke, poloke nebo byliny. Listy prwotní wždycky stícné,
ostatní stríCné bu stídawé, jednoduché, zpeenozebré, celé, s pa-
listy anebo bez nidi. KwSty rznopohlawé

, prawidelné , asto
okázalé, konené, ojedinlé, shlauCené nebo hroznné, jednostranné.

Pokolení twero obsahuje wíce 200 rodu, jichž nejwetší díl

roste podlé Moe stedozemního
; jižná Kwropa jiiií u»á nejwí-

ce. Mnohé krasokweté, jiné pryskyicí wonnau znamenité, již wy-
pocujÍ! jinýdi listy prýští hmotu manowitau, sladkau.

Cist. Cistcs. Cistehrose.

Kalich ólupenný, nestejný, nebo 3lupenný\ stejný.

Plátkw ó, padawých. Tyinek pemnoho. nlka 1
nebo žádná. Blizna hlawatá. Tobolka 5— lOpauzdrá,
5— lOchlopná : chlopní u prosted pehrádených.

C. krctský. C. creticus Lhi. Jacq. rar. t. 9ó. Ke
prewtewnatý, hned pímý, 4— 5' wysoký, hned rozpro-
stený, s wlwemi z mládí zelenými, huaté plsnatými,
pílepkými, za stáí lysými, hndými ; listy stíné, ra-

pikaté, wejité, tupé, w apík zaužené, celé, eabité,
I*

-
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žilnat swraskalp, obak cliliipal plsnalé, špinavv? zele-

né, z mládí nášedivvé, dolení listy užšíj kopinaté ; apí-
ky rozšíené, 3žilé , brwité , u wzniku (nejastéji) po
dwau srostlé; kwiy ojedinlé anebo 3— 4 rozpostawené
we wrcholík konený ; stopeky zdélí kalichu ólupenné*

ho: lupen huat plsfnatých, žilnatých, 2 wnšných
podlauhle wejitých, ostrých, 3 wnitních široce okrau-

hlých, hrotit zostených ;
plátky dwakrát delší kali-

chu, obwejité, celé nebo mlce wykrojené, karmasíno-

wé se žlutawýni nehtem; nlka zdélí tyinek; blizna

weliká, hlawowilá, nahoe zpleštilá ; tobolka kratší kali-

chu stálého, wejcowitá, huatá, ópauzdrá, óchlopná. —
Na kopcích kamenitých suchoparných w Ewrop jižné a

Lewantu. Kwéte od kwtna až do lipna. "^ .

'.;- C. Icdon. C. Ledon. Lam. Ke 1— 2' wysoký ; listy

srostlé, podlauhle kopinaté, žilnaté, na líci Ivsé, lesklé,

wezpod huatohedwábné ; kwty 4 — ó, chocholieno-
wrcholiené , mírn welike', bílé, konené, na stopce
dost dlauhé, která jako kalich huatohedvvábná. — Ro-
ste w jižné Francii. 7\ .

C. hohkoUsttj. C. laurifolius Lin, Ledon latifolium

Clns. t. p. 77. Ke S— G, wysoký; listy apíkaté, po-
dlauhlokopinalé, na líci lysé, na rubu šediw plsnaté,

se apíky dole rozšíenými, srostlými ; kwiy bílé, dost
weliké , rozpostawené na zpsob okolíku koneného,
stopkau prodlauženau podepeného ; tobolky ópauzdré.
— Roste w jižných Francauzích, we Španlích. \.

C. cyprskij. C. cyprius Lam. Ke ó— 6' wysoký, s

wlwemi odstálými, z n)ládí šedozelenými, za stáí tma-w hndými; listy podlauhlokopinaté, na obojim konci
zaužené, po kraji pipodwinuté, lovvné, zídka píeité,
trojžjlé, na líci lysé a tmaw zelené, na rubu šediw
plsnaté, slíné, apíkaté, se apíky rozšíenými dole
srostlými, pošwowiiými ; stopky 1 —3kwté, prodlaužené
(1 — 6" dlauhé) 5 kalich 3lupenný: lupenw wejitozao-
kraublýoh, krátce zakonitých; koruna skoro 3" w pr-
mru, široká : plálkw obwejilých anebo zaokrauhlých,
bílých, nad nehten) žlutým se skwrnau ern krwawau?
blizna skoro sedawá, weliká, šlítowitá: tobolka bpau-
zdrá a 5chlopná. — Na Cypru ostrow a nepochybn
jinde w Lewantu. Kwte w erwnu, lipnu. \ .

C. luílanonosni). C ladaniferus Lm. C. ledon I. angu-
stifol. Clui. \. p. 77. Ke 4— b' wysoký: listy wšecky
scdawé, d<jle srostlé, árkowiié kopiaaté, na líci iysé|
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na rubu plsnat' ; kwty pkaé, bílé, nebo nad nehtem
se skwrnau erné krwawau, asi 3" vv prmru široké,

na stopce úzlabíkowé nebo konené, slríinými listeny

opatené ; tobolky lOjíauzdré. — Roste na kopcích we
Španélích, Portugalu. ^,

Rozliy, listy a stopky nadiiw*dpný'li rodu prjští hmotu prysky-
icowitau, lepkawaii, silnC a iiríjemn zapádiající, která zpsobem
welini obiížným, obzwlástt; s cistu cy|irského a kretského, též i s

ladaQonosnélio se sbírá, a ladannni pryskyice slowe. Druhdy 9o
potrebowala w lékarstwí ; ponwadž alu zídka pauhé dostati niožaá
bylo, zstavfila k dlání wouawek a t. d^

DeWATBRMÍK. HELlASTHBBltM. SoKliEfiRÓSCHBN.

Kalich ólupenný, nestejný, ídce Slupenný, stejný.

Plálkw b padawých. Tyinek mnoho. Cnélka I nebo
žádná; bliz.na hlawikowiiá. Tobolka Ipauzdrá, Schlo-

pná: chlopní nesaucích u prosted semenici sedawau
nebo \T nedokonalau pebrádku prodlauženau.

Ke, poloke. byliny nebo zeliny. Decnndotle popisnje 124
rody ; my jenom jedinau uwedeme.

D, obecný,. H- vulgare Gaert. Cistus Uelianthemum
Lin. Fl. dan. t. 101. Slunený kwét Mat. Wcl. 266. C.
Poloker 3" — i' wysoký ; kmen wtewoatý , položený,
wyhánjící wíce mén wlwiek wzestaupawých, zelin-

nych, slabých, tenkých, oblých, dole winkowaných, na-
hoe skoro plsnat draslaw^ch ; listy stíné, apíkaté,
doleni zaokrauhlé , hoení wejité nebo árkowitopo-
dlauhlé , tupé nebo ostraunké

,
po kraji malinínko

podwinuté, brwaé, krátce chlupaté aneb wezpod pls-
naté ; palistv árkowité, brwaté, delší apíkii ; hrozny
konené, bwné, jednostranné, listenale, oblaukowit se-

hnuté; lupeny kalicbovvé 2 wnšné, malé, wejité anebo
podlaulilé, tupaunké, 3 wnilní mnohem wtší, široce

wejité, tup špidlaté, se žilaina wyscdlýma ; kwt we-
liký \ plátky obwejité, celé nebo zaubkowané, ryzé, n-
kdy dole šaíránowé, poídku bílé; tyinky mnohem krat-

ší kalichu, žluté; wajcník kulowatý, bíle plsnatý ; nl*
ka 2—3krát delší wajeníka, s bliznau hlawiókowitau

;

tobolka wejcowitá wlnkowaná. — iNa lukách, tráwnících

wýslunných, suchých, podlé lesw na rowinách a wr-
šich až k mezím snhowým po Ewrop. Kwle od
erwna do srpna. '^' a "f^.

Druhdy listy slab wráskalé w lékaství ae užíwaly.
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ÍUd 20.

WIOLKOWITÉ. VIOLARIEAE,

Kalich Slupenný, stálý : lupeniiw asto nestejných.

Plátkuw 5 nejaslji nestejných: hoejšího ( doleního

{)rekoeením kwtu) nejastji ostruhatého nebo kuklowilé-

lo. Tyinek 5, s plátky stídawých. Prašníky neja-
ítji na pestík pitlaené, oddlené nebo Inaucí, neja-
stji s blanowitým píwskeni na konci. ^ Pestík ze 3

worekw srostlý. Wajeník Ipau/drý. Gnlka 1, stálá.

Tobolka Ipauzdrá anebo na dn toliko Spauzdrá, 3chIo-

pná, nejastji mnoliosenienná. Semena s nedokonalým
míškeni u pupu, bílenatá. Kel rowný, nejastji s we»

likýraa dlohania a koínkem k pupu elícím.

Zeliuy, byliny, pdloke. Listy nejastji strídawé s palisly

prostými KwSty obojuké, nejastji neprawideiné, úžlabíCkowé, oje-

dinlé nebo ideji nalilauCené.

ád ten obsaliuje 2')0 rod we 16—19 pokoleních, po celém

8wt roztraušenýcii, jichž nejwíce w mírném podnebí, akoli dobrá

ástka také mezi obratníkoma. W korenír obsahují prwek dáwiwý,
wiolkowinu (Violin), proež nkteré jsau lékaské.

. •:•:
' WioLKA. Viola. Veilcheh.

Kalich ólupenný, nestejný : lupenw dole w píw-
sek prodlaužených. Koruna óplálkowá, neprawidelná :

lichého (doleního, vvlastn hoeního) ostruhatého, osta-

tních uvero po dwau stejných. Prašníky skoro sedawé,
na konci s píwskem mázdrowitým, w trubku sklimené
(a wšak nesrostlé) ; nitky krátké dwau tyinek u lichého
plátku stojících s píwskem ostruhowítým. Cnlka dol
ztenená a sehnutá; blizna rozliná. Tobolka Jpauzdrá,
3chlopná ; semenice po dél chlopní u prosted.

Pokolení to dle DccnndoUa obsahuje 150 rodu.

ff. wonnd. V. odorata LÍ7u Fl. dan. 309. Sturm f.
11. Hatjn. 3. t. 2. Diisscld. 2. Li. Fiola Mat. Háj. 353. B. Fiola

modrá Afaf, fFel. 426. Bczlodyžná; koen oddenku úkosné-
ho, uzlatého, dlauhého, wyhánjícího mnoho wýbžkw;
listy apikaté, krátce pýité, široce srdité, tupé anebo krátce
zaostené, zejkowané, imaw zelené, prwní ledwinit srdi-
té, wšecky pak olysající ; palisty kopinaté, ostré, zláznat a

brwit zubaté ; stopky zdélí listu, jednokwté, u prosted
dwa listeny kopinaté nesaucí, odkwtlé prostené, na
konci wzestaupawé ; lupeny kalichowé podlauhlé, tupé,
lysé, nkdy krátce brwiié i koruna tmaw ílalowá, ideji
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erwrenawA nebo bílá, libowooná: plátky obwcjité, li-

chý širší a wykrojen}' s ostružkau nejtupjší, ostatní 4
zaokrauhlenotup, dwa prostední nad krátkým nehtem
wausate ; blizna hákowitá ; tobolka zakulatlá, napuchlá,
chlupatá, na pdu pitlaená, anebo do ni utkwélá ; se-
mena ihowitá , bílá. — Roste w kowištích, hájích,

plotech, na místech stinných nejwtšího dílu Ewropy a

sewerné .\sie. Kwte w beznu a dubnu. ^.
WiiLec známá rostlina a oblíbená pro píjemný kwtii swélio

západ): protož iíojn w zaliradúcli se sází, kdežto netoliko, jak re-

eno, barwa kwtu se proiiiEuje, anohrž jsau odrodky s kwtem pl-

ným, ninoliem wtsím, a pak i odrodek poiáde kwtaucí.
Wiolky té kwety modré potebují se w lékarsíwí k dlání

syrupu modrého, alkaliemi zelenajícího, kyselinami ale modrajícílio.

Oddenek mnoho wiolkowiny obsaiiující druhdy se |>otebowal w lé-

kastwí.

ir. srstiiatá. V. hírta TJn. FL datu 618. Engl. bol.

80 i. Podobná pedešlé, má ale následující znaky: chlu-

patá, bez wýbí'zkw, listy srdité, palisty žláznat zu-

baté, lupeny kalichowé wejité, tupé, po kraji brwité,

plátky dwa prostední piwausaté, osiružka lichého pí-
honiolowilá, niedníky lysé, blizna hákowitá, ostrá, nahá ;

tobolky opuchlé, chlupaté, semena napuchlá, hnédá. —
Roste na podobných jako pedešlá místech a wlastech. "4^.

Kwt její nemá wiin.

/f1 psí. V. canina Lin. Engl. bol, 650. Sliirm f. 2.

Haxfii. 3. /. 3. Rdclunh. ic 1. /. 74. 75. 7. 1. 601. Od-
denek mnohohlawý, dol spauštjíci silný koen kolní

(kolowý, srdený) a wzhru wyhánjící nkolik lodyh

wzestaupawých, I-^IO" wysokých, hranatých
,
jednodu-

chých anebo málowétewných, lysých nebo pýíkowa-
ných ; listy slídawé, apíkaté, podlauhle, wejité nebo
ši''Oce srdité, zpilowanozejkowané, Ivsé anebo píwln-
kowané, ostraunké, dolení tupé; apíkv bezkídlé; pa-

listy kopinaté nebo podlauhle kopinaté, zakonité, he-
bonowii leníce tepenaté, prostední asto kratší a-
piku ; stopky ojedinlé, úžrabíkowé, delší palistu, nad

prostedkem s listenoma šídlowitýma, jednokwéié, lyse ;

lupeny kalichowé kopinaté nebo wejitokopinaté, zakon-

ité, lysé; koruna nejastéji bled fialo>ví<, nkdy bílá,

newonná: plátkw obwejitých, náivejMých anebo po-

dlauhlých, wšech tupých, liche'ho zaokrauhleného nebo
slab wykrojeného s ostruhau rozdíln dlauhau, plátkw
2 prostedních nad nehtem wausatých ; nlka bradawi-
kowaná , piohnutá ; tobolka hranat elipsowitá , tupá,

hrotalá í semena hruškowitá, hndá. — Rosto na lu-
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kách lesních, wresowiíitícli, krajích lesních po Ewrop
celé, Asii sewerné. ^.

Koen té rostliny jiudá lékem slaužU.

7^ trojice. V. tricolor. Trojice, Irojíná bylina,

macoška. Koen útlý, mrcasatý, jedinau nebo wíce wy-
hánjící lodyh wzestaupawých, 3"— wysokých, hrana-
tých, jednoduchých nebo astji rozložené wétewnatých,
wíce mén pitlaené pýitých ; listy apíkalé, zejkowa-

né, lysé nebo po žilách roztraušen chlaupkowané, krátce

brwité, nejdolejší wejítosrdcité, petupé ; palisty weli-

ké, zpeen délené : úkrojw boních árkowilých, ko-

neného mnohem wlšího, listowitého, nejastéji zejko-

waného ; stopka 2— 3krát delší swého listu s listenoma
blízko kwtu ; lupeny kalichowé kopinalé, ostré; koruna
rozdílné barwená, bezwonná nebo peslabé wonná j plá-

tkw širokých, petupých, lichého s ostruha u dwakrát
delší píwésk kalichowýchj ostruha u vvnit se dwojí
adau chlupiávv » ostatní twero plátkw nadchlípených,
steehowitých, s prostedníma silné wausatýma ; tobolka
elipsowitá, tupé trojhraná, ostrá. — Na polích, su-

chých lukách, newydélaných místech a w lesech Ewro-

py a sewerné Asie z rowin až k mezím snhowým.
Kwéte od kwtna až do zimy. O. ^.

Tento rod mnoIionásobnS se promeSujp. NejlilawnSji roxe-
znáwaji se dwoje odrodky:

(() Trojice hrubokwtn^ zahradnic štpn. V. t. grandiflora Fl.

dan. 623. Mat. Háj. 25*. B, — Wel. 4S7., jejížto koruny jsau delí
kalicím.

(i) Trojice polní. V. t. parviflora. V. arvensis Mnt. Háj. 855.
— 11'el. 3 27., jejížto koruna kratší kalichu. HrubokwStá, s mnoho-
násobnými odrodky w zaliradáili ))ro ozdobu hojn se sází.

Ten odrodek i onen potebuje se w lékastwí.

Chyboroh. JoNiDiuM. Brechveilchun.

Kalich ólupenný , bez pívvéskw dole. Koruna
ópláikovvá , neprawidelná : * plátku lichého nejwétšího,
dlauhonehetného, bezostružného, ty ostatních po dwau
rozpostawených. Tyinky blízké 5 prašníky s násadkau
blánowitau na konci ; nitky dwé lichému plátku gtíné,
wzadu a dole i.Msaucí žlázku mednatau. nélka píkejo-
wiiá s bliznau rozUnau. Tobolka Ipauzdrá, 3chlopná ;

semenice po celé déW.e chlopní.

Ch. ddivíwý. J. Ipeeacuanha. Viola Ipecacuanha Lm.
HUnir. pL US. i. i\. Diisseld. siipnL b. I. 21. Pombalia
fpccacuanha VnmL fasc, 1. t. 1. P. Itubu Derand. Po-
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loke anebo bvlina lysaunké ; koen oblý, wlewnatý,
siln mrraslý; lodyh nkolik wzestaupawých, jednodu-
chých anebo roxložen wtewnatých, oblých; Hsty stí-

dawé, podlauhlé anebo eliptiné, ostré, w pekrátký ra-

pík zaužené , pitlaen zpilowané; palisty kopinalé,

zakonily; kwtv ojedinlé, iižlabikowé, krátce stopka-

té; lupeny kalichowé kopinaté, ostré, žláznaté, brwité;

koruny blawé : plátku lichého s oepeU pewelikau,
kosotwerenau, naped krátce zakonitau, po stranách

zaokrauhlenau. s nehtem žlábkowitýni, dlauhým ; plátk
prostedních iikosn wejit podlauhlých, tupých, kaU-
chu delších, ostatních sotwa zdélí kalichu árkowit ko-

pinatých, ostrých ; nitky dole wausaté ; prašník s násad-

kau blánowitau, skoro ctyrúhlau na konci; tobolka

elipsowitá, trojboná, ostrá. — Ka pd písité, kanie>

nité w Brasilii. "^
, \.

Koen její welmi holiatý na wiolkowinu silné piisohf dáwení,
a tudy w Brasilii k tomu cíli se potebuje. Taktéž se mají jiné to-

ho pokolení rody w Americe Uorké a Indii západní rostaucí.

ád 21.

SAUTA.SNATKOWITÉ. SAWAGESIEAE.

Kalich ólupenný, stálý. Plátkw 5 w paupli okolo
sebe zatoených. Wnec ze mnohých wláken na konci
kejowitých složený a dole s korunau srostlý. Tyinek
5, plátkm stíných, stídawých, s 5 šupinami zwadlý-

nii, pozdji padajícími. Wajeník Ipauzdrý. Cnlka I,

s jednoduchau bliznau. Tobolka Ipauzdrá anebo ná
dn trojpauzdrá, mnohosemenná. Semenice na krajích

chlophowých. Semena drobná i síkowan ubkowaná,
bílenatá. Kel stední s koínkem k pupu elícím a s

pekrátkýma dlohama.
KíCky, zeliny, byliny; lii5ty stídawé s palisty prostými,

stálými, asto hebenowitými, brwitS nasekanými. Kwty obojaké,

prawidelné, ojedinlé nebo podwojné, ídce liroznné, úžlabíPkowé.
Ten ád má jediné pokolení o 6 nebo 7 rodech, ježto skoro

wSecky w Americe obratníkowé rostau.

SautKasnatka. Sauvagesia. Sauvagesib.

S. zakonitd. S. erecta AubL t. 100. /. A. B. 43*
Jacq. am. 1. 55. J\ 3. Zelina položená nebo ])ímá»
4"—2' wysoká, wíce mén wtewnatá, oble tyrboká,
jako ostatní díly lysá ; listy pekrátcc apíkalé, široce
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nebo auzce kopinnt^, ostré, prizpiiowané, blízké nebo
zdálené, */«— 1*/» dlauhé ; stopky niowilé, ojedinlé

nebo podwojnó w iižlabíkách ; hipeny kalichowé roxe-

wrené, wejilž podiauhlé) hrolat zakoníte, plodono-
sné zawené ? plátky sotwa deUí kalichu, obwejité, špí-

dlaté, bílé nebo pleowé; wnec íinawe nacbowý j to-

bolka prodlaužené wejcowitá, peoslrá, okwlím sliym
obklíená. — Na lukách wlhkých, blízko wod w Indii zá-

padní a Americe obratníkowé. O
Zelina ta sliznatá a znhokla koenaá potebuje se we wlasti

swé k léení rozliný di diorob.

Aád 22.

ROSNATKOWITÉ. BROSERACEAE.

Kalich álupenny, stejný, stálý, dríwe rozwití sle-
chowitý. Plátk ó oddlených, podplodních, s lupeny
kalichowýnii slrídawých. Tyinky zwící plálkuw nebo
dwa — tikrátné, prosté, podplodní , wadnaucí , stálé.

Prašniky dwojpauzdré, štrbinau pukající boní. Wa-
jeník jednoduchý, sedavvý. Cnlky 3 — 5, bud dole

srostlé, bu(f rozdlené, na dwé klané nebo wtwiié. To*
bolka 1— Spauzdrá, 3— 5chlopná : chlopní po kraji wíce

méné wehnutých, od hora pukající. Semena bu(f podlé
žíly prostední chlopíiowé dwojradá, bud* na dne tobol-

kowém shlauená, wejcowitá, lesklá^ nahá, buleníkým
niíškem zastená. Bílek dužnatý nebo chruplawý. Kel
rowný, osowý, k pupu elící, tupý ; dlohy tlustaunké.

Zeliny, byliny útlé, bn nesaucí chlupy na konci žlúznaté,

bu nejlysejší, ííilko polokre Listy stídawé, mladší nkdy zawilé

co kapradt. líapíky dole palistaini na brwy rozdlenými opatené.
Stopky mladší též zawilé. Kwty obojaké, prawidelné, konené, oje-

dinlé nebo fastji hroznné.
Dosawad známo 50 rodu (w 6 pokoleních) po celém swtS

rozptýleních, a jednak až pres sewerný kruh touowý jdaucícli. Nej-
množší milují pudu wlhkau, bahnitau ; nkteré mají drážditelné li-r

•ty. O vlastnostech cliemilných nieho newíme.

Rosnatka. Droseka. Sornfnthau.

Kalich hluboce Sdílný, stálý: lupenw nejastji
nestejných. Pláikiiw 5, wadnaucích. Tyinek 5. Cnlek
3

—

h, jednoduchých anebo dwojdílných, s wlwikainí
kcjowitými a bliznami celými nebo wykrojcn na dwé kla-

nými. Tobolka Ipauzdrá, 3—óchlopná, mnohosemcnná;
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semena oejdrobnejií na scmeniccch postonych, míkem
zastená.

Zeliny nebo byliny na raSelfnách rostaiící, oejwíce bezlodyhé;
listj brwami žláznatjiiii, drúžditelnyiiii opatené; kwt; jednustrannó
oa iiroznech zawilýcli, nkdj ojedinlé.

R. okranhlolisld. D. rotundifuliá Lin. Blak, 433.

Engl. bot, 868. Dev. Hnyn. pl. 1. /. 2. FL dan. 1028.
Rostl. 2. ob. 43. Rosika, rosnatka, rosa slunená, by-
lina slunená, rosnik. Zelinka nebo bylinka útlinká, bez-
lodyžná ; koen malý, mrcasafý 5 listy wšecky koenowé,
rownowážné, na zemi \v ráži rozložené, na lodyze ne-
bo stwolu nejkratší, stídawé, okrauhlé, nejtupjší, dole
wice me'né klínowité, a tak w apík pecházející, pod-
duté a jako Ižícowité, po kraji a na líci s brwami šiti-

Dowitými, nachowými, žlázky kulowalé, taktéž barwené,
a kapaninu lepkawau wyluující nesaucími, ku stedu li*

stu zponenáhla se zkracujícími, na rubu lysé, 7žilé *, ra-

píky listu tolikrát delší, árkowité, nachowé, wšude chlu-

paté ; listy díw rozwinutí s epelí dle délky složenau
a dol sehnutau, na apík pitlaenau; ze samého ko-
rena wynikají stwoly 4, 3, 2 anebo 1, pímé, jedno-
duché, nahé, lysé, zwýší prstu aHcbo pldruhého, mno-
hokrát delší listw i se apíky , díwe zawilé , ne-

saucí hrozny 2, 3, nkdy I ; kwéty stídawé, jednostran-

né, na kratikých stopekách, a listenem árkowitým,
co stopeka dlauhým, opatené ; lupeny kalichowé ko-

pinaté
;

plátky bílé, skoro wejité, tupé, delší kalichu ;

nitky šídlowité; wajeník zakulatélý ; nélky 3 dwojdíl-

néí blizny palikowité; tobolka podluhowatá, na konci

3— ichlopná, Ipauzdrá. Semena mnohá, podlauhlowej-
cowilá, nahoe kratice hrotatá, w míšku podlauhlém,
blanowitém, síkowaté žilnatém zawená. — iNa místech
rašelinných, obzwlášt na rašeliwce po Ewrop pro-

stední a sewerné, též w Americe sewei^é. Kwéle od
polowice erwna až do srpna. "^

R. wzfs^aupawti, D. longifolia Lin. Engl. bot. 868.
Schk> t. 87. D. intermedia Drcv. ct Haync 3. /. 3. B,
Rosil. 2. ob' 48. Dle jmní pedešlé podobná, menšit
listy obwejité 5 apíky delší nežli epel listowá; stwoly
wzeslaupawé, maliko delší listw; nlky na dwé klané

^

semena obwejcowitá, nahá, na powrchu žlázkami paliko-
wiiými celá pokrytá. — Na rašelinách nikdy newysý-
chajících w sewernjší Ewropé. Kwte s pedešlau. "4-.

R. dlauholislá. D. anglica Huds. EngL bot, 869. D.
longifolia Drcv. ct Hayn. pl. 3. t. 3. A. Rostl. 2. ob. 48.
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Jmní pedešlých ; dokonce podobá «e rosnatce wze*

staupawé, od níž se liší, že má listy podlaulilé, tupé,

dole ztenené; rapíky lysé, sotwa delší nežli epel;
stwoly pímé, lislw dwakrát delší; blixny celé: tobolky

podluhowalé j semena míškowaná. — (Na rašelinách ni-

kdy newysýchajících, tamtéž, akoli nejde tak daleko na
sewer. "H--

Wšecky tylo troje rody jsau chuti nakyslé a zahoklé, pon-
kud ostré; druíidy w lékarstwí, obzwiástC rosnatka okranUlulistá,

byly welini wážené, anobrž w nowejších asech zase se porauCely.

Že prý dobytku a hlawnS owcím welmi škodí, není pravyda.

MUCHOLAPKA. DXONAEA. FlIEGENFACLÉ.

Lupenúvv kalichowých a plátkúw 5. Tyinek 10—20.

Prašníky bokem pukající. nlka 1. Blizna lerowitá.

Tobolka cblopná^ Ipauzdrá. Semena mnohá w pod-
stat sklípkaté dna tobolkowého ponoená.

Bylina bezlodyžná, lysá.

M, podiwnd. D. Musei pla Lin. Ellis. n. act. ups. 1.

/. 8. Lam. 362. Fcní. malm. t, 29. Ker. reg. 785. Dici,

se. nat. ad. t. J8ó. Rosil. 2. ob. 49. Koen irrcasatý; listy

wšecky koenowé na zpsob ríiže rozprostené, na a-
pících klínowit kidlatých, s epelí okrauhlau, 2laIo-

nau, brwami širokými, šídlowitými obraubenau, žlábko-

witau, na líci žlá/kami sedawymi a nkolika trny po-

traušenau, asto erwenaw nabhlau, na rubu jako

rapíky co tráwa zelcnau ; slvvol pímý, píowý, oblý,

lysý, dole s listenem wejitým, ostrým ••, lupeny kalicho?*

wé wejité, ostré 5 plátky podlauhle obwejité, tupé, nar

konci po obau stranách kápowit nadchlípnulé, mlé-

kowé, se žilami 7 co woda jasnými } tobolka zakula-

tlá ; semena pedrobná, wejcowitá. — Na rašelinách w
teplejším dílu Ameriky sewerné, hlawn w Karolín se-

werné. Kwte w lipnu a srpnu. O, ^, (dle nkterých^)-
Rostlina p^podiwná jest welikým stupnSiu drážditelnosti

swých listw. Sebe menším dotknutím epel listowá rychle dle hla-

wuí žíly se sklimí ; pri emž bfwy obau kraj do wnit se ohybují
a sebe kižují. Jak mile hmyz na list si sedne, ob polowiCky listo-

wé dráždny tak jsauce, rycliie se sklimí a udlají pas, z kteréž
hmyz nemže wen. ím wíce wzei se pohybuje, tím taužeji zawírá
se pas(; konen hmyz darmo snažiw se wyniknauti, zejudlí a uti-

chne, naež list, necite dráždila, se otwírá zponenáhla a tirnyza na
swobodu panští. Drážditelnost ta wywyšuje se teplem, a w našicii híj-
nech možná dobe ten okaz pozorowati, posadili se njaký malý
hmyz na 'list. Žeby hmyz polapený slaužil rostlin potrawaiti není
w.^c zkauškami dokázaná.
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ád 23.

LÁCKOWKOWITÉ. nepesthaceje,
[J. S. Prcsl 1820. JSEPESTHEAE Ad. Brongn. 182 i.)

Kvvply dnojdomé. Kalich hluboce idílný: ustw
kižmo posiawenydí, w paupti slrechowiiych. Kwpiy sam-
ci: tyinek asi 16, w slaupek pewný srosllých; praš-

Tjíky wn pripewnpné, w kulowatau hlawiku nahroma-
dné, 2pauzdré, na dél pukajíci. Kwty samicí: waje-
nik prostý, 4pauzdrv, mnohowajený : wajéka pripewn-
ná po obojí ploše prehrádck, wzestaupawá. Blizna se-

davrá, štílowitá, 'ilaloná. Tobolka iboká, bliznau ukon-

ená, ipauzdrá, 4chlopná: chlopní semo pukajících, uino-

hosemenná. Semena dlauhowetenowitá, s obšírným
sklipkowanýin obsemeníin, bílenatá. Kel rowný, osowý

:

dloh árkowitých, koínku doieního.
BylÍDj, polokre. Listy stíúiawé. ukonené lákau, wíSkem za-

wrítelnau. Kwty konené nebo zdánliw poboCní, na hroznech ne-

bo latách.

Jediné to pokolení obsahnje 4 rody, toliko w Asii mezi obrat-

nfkowé a na Madagaskaru rostaucí.

LAcKowKA. Nepenthes. Kannekstaudb.

Znaky pokoleowé jako ádowé. '-1*'"

L. moluckd. ÍN. pliyllamphora Jfdld. Phyllamphora
mirabilis Lotir. Canthurifera Riimph o. f. 59. f. 2. Ko-
en hlízowitý wypauští lodyhu jednoduchau nebo málo-
wtewnau, pímau, tuhau ; lislv stídawp, i^apíkaté, ko-
pinaté, na píd dlauhé, 2" široké, jejichž žíla silná pres
list se prodlužujíc na zpsob rozwilinv nese láku (ili

vArecko) pi^ímau, dole baatau a oslrau, 5— 6" dlauhan,
2' širokau, po kraji iepenatau a opatenau na hoením
konci wíkem okrauhlosrditym, ostrým, erwenym a

dokonale úslí její piklopujírím ; láka ta z mládí do-
cela zawená wíkem a naplnná sokem co woda i-
stým, který za dne do pola ge wypaí, proto že vvíko
se olewe, na weer wíko opt se piklopi, a pes
noc woda opt se nashromáždí ; wniiek té láky jest

porostlý mnohými žlázami, z nichž sok len se wvluujc.
Jak mile wíko zcwrklo, woda docela se ztratí. Na
konci lodyhy jest hrozen ídký ; tobolky zdélí 1" a

zllauští brka. — Ma Molukách a w Kooinín.'4-.
Pro swé látky náleží ta rostlina mezi diwy w Indii. Oby-

vatelé mají tn powCru , žeby pršelo, kdyby nirMl jfdmi lákii.
protož chtjice soHié powtí, chrání «« to udlat; naopak trhají

m
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wlecky, potebajíli destc, jsauce pewnS pFeswSdCení, že mnsí pijíti.

Též detein, neiiioliaucíiii we spaní inoíe držeti, wyléwajf wodu 7. lá-

Cek na hlawn a jim Ji dáwají píti, majíce za to, že ta šfáwa napra-

vuje nezdržliwost moe. Koen wraskawý, list cltladfcí a ohCer-

stwující. Dobýwají z nicli petaliowáním muk, jehož iižfwají w horeC-

kách a wnS potebují na rži a d,

L. indslid. N. destillatoria Lín. ÍN. indíca Imm. Diet.

se. nas» ad. 3. t. \. Utricaria Pink. alin^ t. 23". f. 3.

Bandura zeyianica Burm. zeijl. ^ 17. Koen tlustý, duž-

natý; lodyha pímá jakoby haubowilá, oblá, nejjedno-'

dušší; lisly sedawé, stídawé, lysé, wajené, neicclejší,

dole zaužené a nejdoleji objímawé , žebernaté ; žila

mnohem silnjší wynik.ší z listu nese na konci láku
skoro wálcowilau, 3—4" dlauhau, 1" tlustau, hladkau,

árkowanau, u wnit obyejn pkn modrau, po kraji

hladkau, rownau a opalenau wíkem okrauhlým, tupým ;

kwty lainné, konené ; ušty kwtu samího pilowané,

samiího nejcelejší ; semena drobná, jakoby \v míšku
wetenowitém, obak nejostejším, — INa místech wlhkých,

stinných Indie wýchodní a na Geylon. H-
O ní totéž znamenati co o prwní.

ád 24.

TOLIJOWITÉ. PJRNASSIEAE.

Kalich 51upenný. Plálkíivv 5, ped jichžto každým
šupina, šttinaté mnohodílná, žláznatá. Tyinek 5 pro-
stých. Peslík složený ze 4 worekw srostlých ; wajeník
Ipauzdrýj blizny 4 sedawéí místo nlky otwor na wa-
jeniku. Tobolka Ipauzdrá, na konci 4chlopná. Seme-
nice rozšíené w pehrádky nedokonalé, stedochlopné.
Semena míškowaná, bezbílená. Kel rowný s dlohania
penaalýnia tupýma.

Jediné pokolení s 8 rody.

ToLlJE. PaRNASSIA. ElNBLATT.

7*. bahní. P. palustris Lín. Fl. dan. 584. En^l, bot.

82. Dev. ef Hayn. pl. 3. t. 13. Schk. t. 96. Starm /. 13.

Hayir. 2. 42. Rostl. 2. ob. 49. Oddenek wíce mén kol-

mojdaucí, asi co brko hawrani tlustý, mrcasatý; lodyha pí-

má, */j— l' wvsoká, nejjednodušší, hranatá, maliko zkrau-

cená, lysá, llisiá a Ikwtá; listy koenowé srdité, nej-

celejší, 7—9žilé, 8"' dlauhé, o nco užší ; apíky dole po-

šwující, asi 2—3krát listu delší: list lodyhowý jediný pod

w»



prostedkem, objfmavrý, sedaw/, jako koenowý ; lupeny
kalichowé kopinalé, tupé, nejlysejší, stálé ; plátky ob-
wejité, podduté, rozložené, bílé, mnohožilé, nejtupjší,

na kraji hoením útlauce zaubkowané, asi 3'" dlauhé,
padawé ; šupiny protiplátkowé obwejité, w 9— 13 dip
sltinowitych, na konci žlázku kulowalau zelenau pod-
porujících, až do póla rozklané , na epeli zelenawé
zdélí ti twrtin plátkowých ; tyinek ó s plátky sti-
dawych, stálých, co šupiny dlauhVch

; prašníky podlu-
howaté ; wajeník wejcowitý se i bliznaini okrauhlynii,

po kraji brwitymi; tobolka zakulatélowejcowitá, 4brázdá,

'/V dlauhá, lysá, bled hndá. — Na lukách wlhkvch,
bainných, obzwlášt wyšších, až k mezím snhowýra
po Ewrop až do Lopárska, w Asii a Americe sewer*
njch. Kwte w lipnu až do záí. "4-.

Rostlina ta i sprostému znamenitá drulidy w lékastwí se
užíwala ; po dnes lid wenkowiiký oa seweru má ji za lék žaludek
posilující.

ád 2ó.

AVÍTODOWITÉ. POLYGALEAE.

Kalich 51upenný nebo 4dílný, diw rozwiti sle-
chowítý, s wnitníma lupenoma wtšíma, plátkowiiyma.
Koruna neprawidelná ze 3 anebo ó pláikw, trubkau
nitkowau wíce mén srostlých, zídka prostých. Tyi-
nek nejastji 8, s plátky srostlých, jednobralrých, na
konci we dwa swazky stíné, stejné rozdlených, po
ídku 3, 4, b, jednobratrýcb nebo prostých : prašniky
Ipauzdré, na konci drau se otwírající. Pestík ze 2
worekw srostlých. nlka 1, zídka 2. Tobolka 2pau-
zdrá, 2semenná, ideji peckowice anebo nožnika, 1-

pauzdré, Iscmenné. Semeno wisuté, asto dole opate-
né nedokonalým míškem, nkdy chlupaté, uprynaté.
Kel osowý, rowný, s koínkem wzhíiru obráceným, bile-
natý aneb bezbílený.

Ke, byliny, zeliny. Listy nej!5astji stríduwé , nejcelejSÍ a
celé, bezpalisté, Slánkowané. KwPty oliojaké, neprawidelné, úžlabí-
kowé nebo na Iiroznecli listenatjcli.

Sem náleží asi 340 rodft (w 13 pokoleních), ježto pebýwají
w pásmS obojím, mírném a obratníkowém, nejwStSÍ díl ale w pásm3
jižnomírném a lilawn w Africe jižné. O píbuznosti nejsau rostliníci
sjednoceni. Wyznaují ye obzwláštním hork5m, škrabaw5m> hiuisiwým
prwkein, xnf/oit-innit (Seneginnm) nazw.in5m ; ídce pewládátrislowina.
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WÍTon. PotYGALA.' KrBUTZBLUME.

Kalich z 5 liipenvv, jichž 2 wnilní pcwclik(', kí-
dlowité (kidélka). Pláikaw3— ó, srosilých w korunu dwoj-
pyskau : pysk hoení na dwé klaný, dolení lunkowitý, ty-

inky zastírající, naped hebenowit nebo stapcowit
rozsekaný. Tyinek 8, dwojbralrých nebo jenom dole

jednobralrýcli. Tobolka smáknutá, 2pauzdrá, 2semen'
ná. Semena zastená míškem malým, na iré klaným,

piléháwým.
ff^. pospolilij. P. vulgaris Lin. Kížek. Wítod. Ko-

en tence welenowitý, prohýbaný, dewnatý, málowete-
wný, wypauštjící trs neweliký j lodyhy dole wetevvnaté

a položené anebo vvzestaupawé, o— 6" dlauhé, tenké,

útlé, oblé nebo náhranaté, lysé anebo krátce pýité;, li-

sty stídawé, sedawé, auzce kopinaté, ostraunké, dole

zaužené, dolení zponenáhla kratší a tupjší, eliptiné

nebo obwejité ; hrozny konené, mnohokwté, odkw-
tlé jednostranné; kwty modré, brunátné, ržowé, bílé;

listeny 3 pod každým kwptem, mázdité, okrauhlé, ostré:

prostední wtší, postranní o polowiku kratší nežli sto-

peka kwlu docela rozwitébo ; lupeny kalichoué 3

wnéšné menší, podlauhlé nebo kopinaté, ostré, 2 wni-

lní wtší (kidélka), eliptiné, w krátký nehet zaužené,

díwe barewné, potom blednaucí, 3žilé : žil na konci,

úkosnau žílkau spojených, prostranní wné žilnaté žilami,

w oka spojenými ; tobolka obwejitá, wykrojená, dole w
pekrálkau nožku zaužená. — Na lukách suchých, pažitech

wýshmných, lesech ídkých w nejwétším dílu Ewropy, z

rowin až na Alpy. Kwte od kwtna až do lipna. '4-.

Rod to weliiii promnliwý. Troje jsan lilawni odrodky:
a) wtší, major, P. viilgaris Rcichcnb. ic. f. 52. kidélka širo-

ká co tobolka a maliko delší nežli ona.

^) oslrokídló , oxyptera Reichenh. ic. f. 46. 49. kidélka
moohein užší nežli tobolka.

y) alpská, alpestris, nižši, listy krat?í a sirsí, hrozny krá-

tké, husté.

Koen té jiCkné rostliny porauci se co lék mocnj, akoli málo
s potebuje.

ff. (iprinafi). P. comosa Sch/i. 1. 29i. Rcjchcnh. ic.

fé 5í. óG. Welini podobný pedešlému. Lodyhy asto
pímé, jindy prostené; listv árkowilokopinaté, nejdo-

iejší eliptiné 5 hrozny konené, mnohokwté ; kweiy
hebenalé ; kidélka eliptinoobwejitá, trojžilá : žil po-

boních wné woiewnat žilkouaných, na konci žebér-

kem úkosnýn) spojených; nožka wajeníkowá za kwéle-
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ní co uajeník dlanh nebo kratší ; lislny poboní
7.d<*li slopeky a delší paupéle. — Roste na lchléž
místech. "4-

.

Jf. dlauhonoHnij. P. major Jacq. aiist. 413. Mno-
hem wtší pedešlých ; hrozny konené, mnobokwlé

;

kwély */»" dlauhé, riowé, hebenaté; kidélka elipli-

ná, Irojžilá : žil poboních wné wéewnal žilnatých,

na konci žebrem úkosným spojených 5 nožka wajeni-
kowá za kwtení Ii anebo tyikrát delší wajeníka. —
Roste na suchopáích, pažitech w Moraw a w doleních
Rakausích. "4-.

iy. hoký. P. amara Lin. Koen a lodyha jako u
w. pospolitého; lodyhy ale wždycky nižší ? listv koenowé
nebo lodyh starších málo prodlaužených obwejité, tupé,

jícliž hoejší peweliké, ržowité rozpoložené; listy le-

tošních lodyh podlauhloklínowité nebo obwejit kopi-

nat; hrozny konené, mnohokwté ; kwéty drobnjší
pedešlých, bledé modré nebo bélawé, poídku tmawé
modré, do fíalowa h kidélka ili wnitni lupeny kalicho-

wé podlauhlé nebo wejité , 3žilé : žil nahoe sotwa
spojenýchj poboních wné málo rozwtwených, s w-
twikami oka nedélajícími ; tobolky jako witodu pospo-
lilého< — INa lukách suchých, wlhkych a bahnitých, na
suchopáích písitých, po rowinách až na hory k w-
nému snéhu< Kwte od kwétna do lipnaí'^-.

Mnoho má odrodk; jsau ale troje hlawní.

a) Prawýi genuina Jacíf. aust. 412. Reicheuh. ic. f. 43* 44.

Kwty wtší, tiitaw luudré ; kidélka bu nžší nežli du$)>tú tubolka
nebo co ona široká;

^) p'redhorski'/, alpestri:; Reichenh, it, f. 45. Niisí ; listy i

hoení eliptiné, doleoí nkdy jenom ržowit rozpoložené ;

y) drolmokwlif, parvitlora, austriaca Rcithnb. ic. f. 42. uli-

ginosa Reichcnb. ic, f. 40. 41. Kwly dwakrát menší.

Wšeckj ástky y.eliuné wyznaíují se horkostí patmau, a tiidys

wšeliké odrodky bez ruzdílu potebují se co lék hoký, posilující.

//. sevega. P. Senega Lin. PUnk t. 549. Bcrl. Jahrb,

lO. t. ó. Bigcl med. 3. t. 30. If^oodiv. med. 3. t* 93.

DUssctd. '12í ti 12. Koen mnoholetý, wélewnatý, wn
šediwý, u wnit bílý, ron wyhánéjící pemnoho lodyh,
8— lO" wysokých, pímaunkých, jednodncliých, oblých*
listy stídawé, sedavvé, kopinaté, nejhoejší zakonilé,
lysé a jasné zelené; hrozny klasowité, konené? kwély
drobné, uehebenalé, bílé nebo ržowé \ kidélka kali-

chowá okrauhlá, lu[)á, žilnatá ; tobolka elipliná, wvkrít-'

jená. — W Americe scwerní. Kwte w crwnu a lipnu. H'
Koen jeho na jedné stranu hranan opatený w nemocech pli-«

8



cnítli se potebuje; zemfnowé aineriCtí iiiíwají ho proti uštknutí* Je>

dowatJfJi liadw.

JV. jtdowatý. P. veneoosa Juss. Ker 2—3' \^ysoky i,

listy apíkaté, obwejité, zakoníte, nejwetší, lysé í kwly
úžlabíkowé, hrozntiíM hrozny 2—3" dlauhéí dwa lu-

peny kalichowé rozewené ; pysk korunowý hoení na

dwa díly rozdlený, dolení na tolikéž lalokw, opate-
ných násadkau hebenowitau. — INa Záw ostrow. "f^

.

Weluii jedowatý, tak že paiilic dutknutí již nebezpené pípad-
ky psobí.

1F. dáiviwy. V. Poaya Mart. spec. t. Koen kolmo-
jdaucí nebo píúkosný, 4— o" dlaiihý, nahoe ztlauští

brka a príwtwitý, tu a onde skrený, uwíilý, bled
hlinožlutý » lodyha letní pímá, hranatá, 6—10" wysoká,

dole nkolika wtwemí opatená, lysá ; listy píSedawé,
*/?— I" dlauhé, wejitopodlauhlé, ostré, tikrát trojiilé,

siwé, lysé; hrozny wálcowité, wzhru tenknaucí, píb-
wné ; kwty ržowé j kalich kídel ostrých, žilnatých,

koruny delších ; lunek zelenawý, ukonený protahem

malým, bakowitým, tepenatým ; tobolka smáknutá,
pítyrboká, slab wykrojená; semena bílá, huatá. —
W Brasilii. Kwte w lednu a únoru. "^

.

Koen jeho podobá se po auinkii ijiekakuanze, protož i w
Brasilii k týiaž koncm, obzwlást& proti horekám žluním, se po-

tebuje.

Ratanhia. Krameria. Kramrrir.

Kalich stejný, \—ólupenný, u wnit barwený. Plá-

tky 4—5, jichž dwa zaokrauhlé, beznehetné, ostatní 2

nebo 3 delší, nehetnaté, nkdy dole srostlé. Tyinky
3— 4, dole wíce mén srostlé. Plod nepukawý, kulowatý,
šttinatokolcatý, Jpauzdrý, Isemenný.

R. trojmulná, K. triandra R. et Pav. per. 1. t. 93.

Berl. Jahrh. 11. t. 1. Hayn. 8. t, 13. Ke s koenem
rownowážn plaziwým, podzenmím? pn mnohé, pímé,
rozdlené na wtwe hojné, huaté; listy stídawé, husté,

na konci rozeh drobné, wcjii podlauhlé, ostré, kožna-
té, tuhé ; kwty ojedinlé, w hoejších úžlabíkách na
stopkách pekrátkých s listenoma ke kalichu piblížený-
ma j lupeny kalichowé podlauhlowejité, ostré, wn hu-
até ;

plátky 4 : 2 hoení ohnuté, nehetnaté, s epelí
skoro kopinatau, 2 dolení sedawé, zaokrauhlé, petupé,
na wajeník pitlaené ; tyinky 3 prosté, wzestaupawé ;

nitky tlusté, oblé; prašník Ipauzdrý, homolowitý, na
konci drau se otwírající ; wajeník s wajékoma wisu-
týma ; nlka dlauhá, ohnutá, ukonená bliznau pema-

#
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lau, zakuintélau, 2inlonau ; plod kulowatr , co hrách
weliky, tekami cbropawv, nepukawj, o 2, anebo poroe*

táním o 1 semene. — VV Peruwii. "Jí.

Koen (radix ratanhiae) jest lék wáiený} posilující a welmi
swraskující.

ád 26.

DÉROMUKOWITÉ. TREMANDBEAE,

Kalich 4—ólupenný : lupenw stejných, nkdy do-

le srostlých, w paupti chlopniiych. Plátkw 4— 5, pro-

stých, stejných, w paupti wewinutych, tyinky obkliu-
jících. Tyinek dwakrát wíce plátkuw, po 2 proti kaž-

dému plátku, oddlených, podplodních. Prašníky 2—4-

pauzdré, drau nebo trubkau pukající. Cnélka 1. Bli-

zna I—2. Tobolka wejitá, smáknutá, 2pauzdrá, 2chlo-

pná : chlopní u prosti^ed pchrádených, pauzder nej-

astéji Isemenných. Semena na konci pehrádky po-
wáená, wejcowitá, na pupu nahá, príweskem ukonená.
Kel wálcowitý, rowný, w ose bílku dužnatého« s koín-
kem proti pupu elícím, ledy hoením.

Kfkj útlé, asto pHuié, a ciilupy žláznatS hlawit^kowitýini

opatené. Kwt; prawidelné, obojaké, ojedinlé, úžlabíkowé.

Dwoje pokolení, ctweromudka (Tetratheca) a deromuka (Tre-
mandra), asi 9 rod, w Austrálii rostaucích, obsahující, jsau málo
známá, tak že o jejich wlastnostedi a upotebení ntc íci nemžeme.

ád 27.

SLIZOPLODOWITÉ. PITTOSPOREAE.

Kalich ólupenný, padawý, prostý, w paupti ste-
chowitý. Plátkw 5 podplodních, do prostedka srostlých,

díw rozwití stechowitých. Tyinek 5 podplodních,
oddlených , s plátky strídawých. Wajeník 1 prostý,
2—ópauzdrý. Cnlka 1. Blizen co pauzder wajeníko-
wých. Plod: tobolka nebo bobule 2— ópauzdrá : pau-
zder mnohosemenných, nkdy nedokonalých. Semena
zawinutá w dužnin slizké. Kel malý, wedlé pupu w
bílku dužnatém zawený : koínek dlauhaunký, dloh
nejkratších.

Ke nebo strimky. Listy stídawé, jednoduché, kožnaté, bez-
patisté. KwSty obojaké, úžlabíkowé nebo konené, ojedinlé nebo

%

hromadné.

8*
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Kád ten ol>s:itm}e 80 roilfi we 4 pokoleních, rostancích w teplej-

šíii) krajinách na jižné polokauli, n hlawn w Austrálii.

SlIZOPLOD. PlTTOSPOKlJM. KlEBSAMÉ.

Kalich ólupenný. Plálkuw h, na nehtech w trubku
swinutých. Tobolka 2— 3cblopná, Ipauzdrá: chlopní u
prosted nedokonale pehráditych. Semena w dužni*

n pryskyíinaté.

P. rczaivý. P. íerrugineum Ait. Sims. mag. 1. 207 o.

Cortex fiiarjus Rimiph 1. 1. 7. Listy eliptiné, obak za-

konité, na líci lysé, na rubu po žilách a apíku reza-

we plsnalé , stopky konené, nahlauené, okoliené,
wlewnaté. — Koste w Guinei a na Molukách.

Na Molukách dlají z Ijka jeho powazy.

SwITeCKA. BlLLARDlERA. RiLLARDIERE:.

Kalich o ) lupenech zakoncitých. Plálkw ."> s

nelity po kraji piswilými, piblíženými. Bobule elip-

sowilá, nlkau ukonená.
Poloke asto pnulé, australské se stopkami úžlahíCkowýini,

1—2kwtýini, s bobulemi jedijmi, ježto blawn dáwá rod následující.

.9. oljsald. B. scandens Smith exot. 1. \. Dici. se*

nat. atl. 3. t. 130. B. canariensis JVcndl. her. 3. t. 15.

Wtwe pnulé, mladší huaté, starší olysající, listy l*/x"

dlauhé, 2" široké, árkowit kopinalé, celé, stopky !•

kwté, huaté, kwélu hlinožlutého kratší j bobule aksa-

mítowé. — INa Nowém HoUandu.

ád 27.

POKRAJENCOWITÉ. FnjNKENIJCEJE.

Kalich na 4— 5 klaný nebo tolikozubý. Plátkw 4 nebo
5 dlauhonehetných, díw rozwití stechowitých, maliko
nawinutých. Tyinek 4 nebo ó, oddlených ; asto toli-

kéž neplodných nitek na nehty plátkowé pirostlých a w
ústí korunowém zuby dlajících ; nkdy jedno nebo
druhé tch wláken podporuje prašník. Cnlka 1, na
2 — 4 klaná s jednoducbymi bliznami. Tobolka J-

]>nuzdrá, 2— 4- (nejastji 3-) chlopná, mnohosemenná.
Semena podlé obojího kraje chlopowél)o. Kel rowný,
w bílku stední; dlohy listowilé, oddlené.

Poloke nebo byliny. PoS oblé, nejwCtewnatjŠí. Listy stí-
^ué nebo pesluené, bezpalisté) dole prodlaužené w blánu objímawau}
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asto žláznaté, podlanhlé, celé, po kraji poddilípenó. Kwfity na konci

a w rozpora' li soilawé, listmi opatené, asto riižowS iialowé.

IW
ádu tom jsaii 2 pokolení s 20 rody, náležejícími teplej-

ifin koninám sewernélio niírnélio pásma w starém Swete na pouio-

lích ; málo jicii jest w Americe jižné, na Pedljorí dobronadgJDém a
liowoliollandu. Ani ústrojím ani vlastnostmi se uewyznaují.

f

PoKRAJNEC. FrANKEMA* FraNKEKIE.

Cnlka na tré klaná : usIvt podlauhlych, u wnit
biiznatvcli. Tobolka ,'»—4chlopná, mnohosemenaá.

Rostliny nejastji rozprostené, dl>) jmní dauškám podobné.

P. poprdšcnt/. F. pulverulenta Lin. Diet. se. nat. atl.

3. /. 189. Anihyílis valeni. CLiis. 2. t. 186./. 2. Listy

obwejité, wystíiené, lysé, wezpod poprášené, na epí-
ku brwité ; koen malý. -^ !Na poinoích písitých po
Ewrop, Sibirii, Taurii. 0, "K.

TuaršKA. Bbatsosia. Bbatsonie*

Cnlka na dwé klaná : uštw bli/.nau kulowalau u-

konených. Tobolka 2chlopná, chudoseinenná.

T. šrucholistd. B. porlulacifolia. Ker uíírný , hstí

priokrauhlého, masitého, lysého, kwlu bílého. — Roste

na bralách , na poraoí jižném Oslrowu helenského,

kdežto listí jeho za thé se potebují, ti*

ád 29.

KAUKOLOWITÉ. SILENEAE.

Kalich trubkowitý nebo baiiaiý, 5 - (idce 6 -) zuby
neb na patero klaný, stály. Plátkíiw 5, ídce 6, nehetnatých,
podplodních, asto s nitkami srostlých \v trubku, obkli-

ující nožku. Tyinek 10, ídce 5 anebo G. Wajeník
Ipauzdrý anebo na dn 2— ópauzdry, mnohowajeny.
Cné)ek 2— ó, oddlených. Tobolka mnohosemenná, 4,

(> nebo 10 zubami pukající, ídce zbobulelá a nepuka-
wá, anebo Isemcnná, obpukawá. Semena na semenici
slaupowité, nahoe prosté, bílenatá. Kel obwodní, kru-
howitý s koínkem k pupu elícím.

Zeliny, byliny, polokre, ídce ke, se pnein a wtweuú iizIatC

•''lánkatými. Listy stríné , nejcelejší, bezpalisté. Kwéty prawi-
dlné, obojaké, ídce riiznopohlawé, na wrciiolících konených, roz-
dwojowunýtii, ídce ojedinlé.

ítád ten obsahuje 350 rodu w 9 pokoleních, ježto blawu oá-

#
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ležjí obCina inirn^m podnehíin, aao nkteré i za krnii sewerný jdau,

w krajinách tneziobratnikowVcIi jest jicli peinálo, a to jenom na n«j.

wyšsícli liorácli. Nejmnožši nejsau znaiiieniti obzwláštníiii prwkein

;

nkteré rozeznáwají se inydlicowinau (Saponin), kteráž spojena s wy->

taženioau Škrablawau ; tyto rody se w lékarstwi potebuji.

HWOZDÍK. DlAKTHUS. INeLKB.

Kalich wálcowitý, óznbý, dole šupinami zranožený.
Plálkinv ht dlauhouehetných. Tyinek 10. nlky 2.

Tobolka Ipauzdrá, na konci 4zubatu pukající. Semena
štítowilá, na jedné stran wypuklá, na druhé prohlube-
ná a wystáwajícím hbítkem protažená.

Pokolení z wíce JOO rodíi, nejl-astji bylinných, s lodyhami
uzlat lánkowaDými, listím strínjm, dole wice mén srost4jrm.

/J. karajíláí. D. caryophyllus Lin. Blak. 85. EngL
bot. 214. Ciirt. mag. 39. Karafilát domácí Mat. Háj. 157.

B. — JFcl. 182. Hwozdík, hwozdíek, hwozdika, karafi-

iát, karafiát. Koen wetenowitý, wlewnatý, wyhánéjící
ídk^ trs z mnoha púw položených, prodlaužených,
welmi wtewnatých , krátkých , wypaustéjících lodyhy
kwtaucí pímé. I'/? — 3' wysoké , uzlat tánkowané,
oble tyrboké, málowétetvné, lysé, siwé; listy árkowité,
stíné a dole srostlé, oste žlábkowité, hladké, toliko

proti dolejšku šerpiwaunké , málo podhnuté ; kwéty
ojedinlé na konci lodyh a wtwí, welmi libowonné

;

šupiny kalichowé pillaócné, píkosotwereoné, krátce
zakonilo, o ^/4 kratší kalichu vválcowitého, jehož zuby
wejit podlauhlé, maliko klímawé ; plátky obwejité,
nestejnozubé, bezwausé, pleowé (w zahradách cihlowé,
rumlkowé, tmaw tisawé, žlutawé, šediwé, bílé, a tmi
barwami peesté). — Roste na skalách a zdech w Ewro-
p jižné, vv prostední tu i onde zdiwoelý. Rwte od
lipna do srpna. "^

.

Wfibec známá a pro ozdobu í wúni oblíbená rostlina zahradní,
Ježto w kruhtilech a w pndS se sází, Náramné množstwi odrodkú.
KwSty snadn se plni. Plátky ped asy užíwali se w lékarstwi.

H. n/cldíek. D. caesius Smifh. Engl, bot. 62. Ditl.

dth. L 298./. .385. Hychlíek. Podobá se následujícímu
rodut Pn 3—6" wysoké, trsnaté, píjednokwté } listy

tupaunké , po kraji šerpiwé ; šupiny kalichowé pio-
krauhlé , krátké

;
plátky zejkowané , pyrite, — Roste

na skalách, w prostední Ewrop. Kwte w kwtnu a

erwnu. '^.

Tento raní hwozdfk w zahradárli hojn se sáxíj a jest také
odrodek plný plefowý. Wzdycky píjemn wonf.
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//. pcistý. H. plumaríus Lin.Clus. 1. i. 28i. D. se*

rotinus //". et Kit. i 12. Pn nckwtaucí položené, dí-

lem plaziwé, l' dlaulíé nebo delší, dlající trs weliký,

hustý, nízký; lodyhy kwtaucí wzestaupawé, 6"— 1' wy-
soké, 2— ókwté, i s listím a kalichy siwé ; listy ár^
kowité , po kraji šerpiwé; kwty ojedinlé, konené;
šupiny kalichowé píwcjilé, nejkratšeji zakonilaunké

;

zuby kalichowé tupé ; plátky ohwejilé, až do prosted
laloaat mnohoklané, ástky epelowé celé obwejilé,
ržowé nebo bílé, nebo dole nachciw nebo žlutaw
skwrnalé, a tu wíce mén wausaté. — Na skalách a kop-
cích w prostední mírné Ewrop. Kwte vv lipnu a w
srpnu. "H"

W 7.ahradách kojn se sází n k obraiibeDÍ záiiODkw s<« po-
tebuje. asto býwá plnokwtý a ržowý. O.drodk jeden jest s

plátky bezwausjíni. Též pruiuhuje se 8 kalichy delšími oebo
kratšími.

H. ínskq. D. chinensis ZLVi. MUL ic. 81l.y. 2. Lo-
dyha wzestaupawá, rozdwqjowaná, na kolínkách siln napu-
chlá, na doleních láncích nepatrn lyrboká, na hoe-
ních na stran naproti wtwi hlubokým žlábkem prota-

žená , pýit šerpiwá ; listy árkowit kopinaté , dole
ztenené a srostlé, po kraji škrablawé; kwty ojedinlé
nebo podwojné na konci wtwí, podepené lístenoma
árkowit sidlowityma, newonné; šupiny kalichowé po-
dlauhlé, prodlaužené w špiku listowitaii, árkowit ši-

dlowitau, odstálé, dlauhé co kalich anebo trochu kratší;

kalich tlustý, wálcowitý, árkowaný, se zuby podlauhle
kopinatýini, tupaunkými, osinatými; plátky obwejité, na
kraji wyhlodan zubaté, na líci karmínowé, ržowé nebo
bíle, u prosted se skwrnama welikýma, tmaw nacho*

w^ma. —<- Koste w ín. Kwte od lipna do zái. O, ^.
Ten rod asto w zahradách pro ozdobu se sází.

H. bradatý, D. barbatus TJn. Clus. I. p. 287. Koen
starý mnohohlawý, wyhánjící trs z lodyh pímých,
'/i— P/i' wysokych, jednoduchých, oblých, s kolínky na-

puchlými, hladkých a jako ostatní díly lysých; listy ko-

pinaté, širší nebo užší, dole w krátký apík ztenené,
a tu srostlé w botku 2—3" dlauhau, hoení užší, zpo-

uenáhla pecházející w listeny, jichžto wnšné zdélí kw-
iiw anebo jich delší; kwty konené, smstnané w cho-

máek na konci rowný, newonné; šupiny kalichowé wej-

6ité, šidlaté, zdélí kalichu, po kraji blanowité, ierpi-

waunké ; kalich wálcowitý, árkowaný: zubw kopina-

lých, dlauze a tence zakunitých, po kraji pýilých j
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epel plátkowá ohwejoitá, nestejné zubatá, ržowá, ma-
liko wausalá. — INa Fyrenejích a Alpách, w jižných

Francauzích a Nmcích. Kwte w hpnu a srpnu. '^.

W zaliradácli obyCejná kwtina ; harwa kwtu b(wá také kar^

mínowá, docela uachowá a bílá, obyejn tinaw znamenaná.

H. kartnnzek. D. Garthusianorum hin. Jacq, rar, t,

467. Sturm f. 57. Reichmb. ic. /, 732. Karafilát planý

Mat. Háj. lóS. Slziky. Dle jmní podobá se pedešlé-
mu. Lodyha pímá, tenká, píšerpiwá, nahranatláf
podlé místa rozdílné wysoká, od \'' — 1'; listy ár-
kowité, trojžilé, po kraji šerpiwé, dole srostlé w bo-<-

tku prodlužující se málo nad kolínko ; kwéty rostliny

diwoké erwené a po ó (nkdy i mén, tebas jenom I)

w chomáek shlauené, konené, sedawé nebo &tope-
naté; listeny podlauhlé, osinaté, kratší chomáku; šupi^

ijy kalichowé wejité, osinaté, kratší kalichu. — Roste

na wýsluních trawnatýph po Ewrop. Kwte w lipnu a

srpnu. "4.

W zahradách sází se IiojnS a inEni se barwau kwtíiw Cerwe*
nau, bíl^u, mezi obíiia prostední.

MVDLICE. SaPONARIA. SeIFEMKRAUT.

Kalich trubkowitý nebo baatý, Szubý, dole nahý,
Plátkw 5, dlaulionehetných. Tyinek 10. Cnlky 2.

Tobolka Ipauzdrá, na konci 4 zubami pukající. Semena
ledwinowit kulowatá.

M. lékaská. S. officiualís Lúu Blakw. 1 13. Schk, t,

121. Plmk t. 34G. Hayn. 2. /. 2. Mat. Wcl. Mydlice.

Oddenek podzemní, plaziwý, mnoho odnoží wysílající,

oblý, na kolínkách mrcasatý ; lodyha wzestaupawá, I'/?— 2'

wysoká, oblá, uzlat lánkowaná, píjednoduchá ; listy

stríné, podlauhlé, eliptiné, ostré nebo zakoníte, dole

\y krátký apík ztenené a tu srostlé, celé, 3žilé, lysé,

00 tráwa zelené; kwéty na chomáek piokolíkowitý, slo-

žený postawené ; kalich wálcovvitý, obyejn l" dlauhý :

zubiiw krátce wejitých ; plátky nehtu co kalich dlauhé-
ho nebo delšího ; epele klínowité, mlce wyíznuté ne-
bo uaté, bled pleowé nebo bílé, dole opatené Šiipi-

nau dwojdilnau, ostrau, která s ostatními dlá w ústí

korunowdin wnec ; tobolka na nožce krátké, tlusté. —
Roste na bezích potoních, íních w nejwlším díltj

Ewropy. Kntt- vv lípnu a srpnu. "4-.

Její kalichy jsau dirlsf nebo kratší; celá bu lysá, uebo r« 'P"
dýze po stopkách a kališích pyitá. W zaliradácli, kdežto se sází prq

líbeznau wni kwStw, také p)uá.
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Koen její a listy w likastwí se potreluiií a wyznafnjí se iny-

dlit-nwinau (Saponin), prwkein škraltlawýii), liorkvin, a protože s wo-
dau se |)ní jako mýdlo, odtad ttyliua juiéno dostala.

SaTER. GiPSOPHlLA. GypSKRAUT.

' Kalich ozuby aneb na patero klaný, dole nahý. Ko-
runa o ó plátcícb, dol zponenáhla klínowit se úžící.

Tvinek 10. Cnelky 2. Tobolka Ipauzdrá, na konci 5-

chlopn. Semena ledwiuowitokulowatá.
Plátky bílé anebo swtle ržowé.

S. mydlicmvý. G, Strnlhiuni Lin. Kali vermiculatum
Barr. t. 119. Boce. miis. 2. /. 122. Koen tlustý, mno-
hohlawý, stewíný í lodyha dole kíowitá. Viz wysoká,

jednoduchá, šerpíwaunká ; listy dužnaté, polooblé, delší

nežli meziuzlí lodyhowé, w jejichž úžiabiku listy dro-

bné, swazenéj kwt?ty smslnané, bílé. — Roste we
Spanielích. \ .

Jimlá koen potfehowal se w lék.irstwí) nyní oa místo inýdla

fc praní latu jej potebují.

SlLEKKA. SlLENB. SlLEKE.

Kalich wálcowíty, kejowity anebo baatý, .'izubý,

dole nahý. Plátkúw 5 nehelnatých. Tyinek 10. Cnél-

ky 3. Tobolka na dn 3pauzdrá, na konci Gchlopná.

semena ledwinowitá.
Kwety nkdy ninolioinanželné anebo dwojdouié.

Nejwtsí w c<'léni ráda pokolení, obsaluijící dle t/ CandoUa
217 rodu, rozdíinýcli kwtenstwíin.

S. kupkowd. S. Armeria Lin. Evsl. hol. 1398. Stuiin

f. 21. Koen malý, welenowitý, mrcasatý ; lodyha pí-
roá, ',1— I*// wysoká, jednoduchá nebo wlewnalá, oblá,

uzlat lánkowaná, jako ostatní díly lysá, jako listy siw
jínowatá, pod hoeními kolínky lepnatá ; listy stípé,
wejílé nebo wejitopodlauhlc, objíniawé, nejdoleji sro-

stlé, ostré nebo krataunce zakoníte, nejhoejší dole
srdité, nejdolejší tutéž ziižené, podlauhlé ; kwéty mnor
hé, chomáené, dohromady dlající chocholík konený,
U prwního rozwétwení podepený listoma kratšíma no-
ick, u ostatních rozwétwení listy dwa malé kopinaté

;

kalich dlauze kejowity, blánitý, 1 Ožilý, dole púpkowaté
wtlaený : zubiiw wejílých, tupých ; plátky nehtw co
kiilich diauhých s epelí obwejitau, mélce wykrojenau,
zejkowanau, pékn karmínowau, dole s šupinama dlaubý-

ma, ostrýma, dohrouiiidy dlpjícítna wénec lOdiloý; tobol-
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ka podluhowatá, o íitíhlau nožku co ona dlauhau pode-

pená. — Roste w teplejším dílu mírné Ewropy na mí-

stech skalnatých we kowí. Kwte w Upnu a srpnu. O.
Rostlina w zaliradádi pro ozdobu obyejoá.

'- S. nachýlená. S. nutans Lín. Fí. dan. 242. Drcv. bot.

Bild. 4. t. 12. S. infracla W. et KU. U 213. Oddenek
mnohohlawý, úkosný ,• lodyha pímá, 1— 2' wysoká, oblá,

píšerpiwá , pokrytá pýím wyluujícím hmotu lepka-

wau, dole hust listnatá; listy dolení kopisowíté, hoeni
kopinatoárkowité, stíné, nejdoleji srostlé ; kwéty na-

chýlené, rozpostawené w latu jednostrannau » kalich oble

baatý s 10 žilami; plátky nehtúvv iizaunkých, co ka-

lich dlauhých, epelí hluboce rozpoltných, bílých, s

ustoma árkowitýma, ku konci maliko se rozšiujícíma,

nejtupéjšíma ; šupiny dole na epelích pedlauhé, dla-
jící dohromady wnec lOlupenný: tyinek 10 s nitkami

stídaw delšími a kratšími^ dole dohromady w trubku
kratíkau srostlými, ježto nitkami kratšími pirostlá na
dolejšek nehtw plátkowých ; tobolka podlauhle wejco-
witá, dole Spauzdrá, šesti zuby pukající. — Po ko-
wištích skalnatých, lukách suchých po Ewrop. Kwte
msíce erwna a lipna. '4-.

S. pétiskwrnd. S. quinquevulnera Lin. Engl, bot. t.

86. Pýitá ; lodyha wtewnatá, nkdy jednoduchá, pí-
má, */a— r wysoká; listy kopinaté, pýité, dolení tu-

pé; kwty rozpostawené w latu jednostrannau; kalichy

nejhuatjší JOžilé, zub krátkých ;
plátky s epelí zao-

krauhlau , celau, tmaw nachowau, bíle obraubenau

;

wnec lOšupinný. — Hoste na polích písitých w jižné

Ewrop. O.
S. ušnice. S. Otites Pers, Cucubalus Otites Lin. M.

dan. 518. EngL biU, 85, Koen hrubý, masitý, hluboko
do aem jdaucí; lodyha pímá, 1— VW wysoká, málo-
wtewná, sotwa pýitá, skrownolistá ; listy dolení mno-
hé kopisowité, pímasité, lysé, siwé, hoení kopinalé

;

kwty drobné , dwojdomé, pcslenné a peslínky w
klus rozpostawené ; kalich snmií kulowatý, samí pi-
kejowitý ? plátky árkowiié, nejcelejší, bezšupiné, a tu-

dy ústí korunowé nahé. — Na pahorcích suchoparných
po Ewrj^p, Kwte w lipnu. "H-.

íS. nadmafá. S, inflata Smith, Cucubalus Bhen Lút*

fi. dan, í)JO. Eh^I. bol. lf>4. Koen hluboko do zem se
ženaucí wypauští pn oblé, socháte, wtwí na zemi po-
ložených) z jejichž kouuú wystupují lodyhy jednoduché,
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1— 1'/ wysok, oblé, lysé ; listy obwejitokopinaté, obak
Ostré, nejlysejší, nasíwlé, pímasité, stríné, dole sro-

stlé 5 kwty latnéoé ; kalichy pucbvrowité, v^ejcowité, sí-
kowané ; plátky nehtu klínowitého, epele na dwé klané, na-

hé, bílé; nélky nejdelší; tobolka wejcowiiá. — !Na lu-

kách, w kowinách. Kwte od kwétna do srpna. ^^.

S. Irpaslitná. S. pumilio IVulf. Cucubalus pumilio

JJn, Jacq* aiist. 5. app. t, 2. Caryophyllus sviv, Vlf. Clus,

1. p. 280. Koen wtewnatý, wypauštéjící trs dosti hu-
stý z lodyh pekrátkych; listy árkowit kopisowité,
tupé, nápyrilé; slopkv krátké, jednokvvélé ; kalichy na-

auklé, chlupaté. — Na horách korytanských, wlaských.H'

Knotowka. LvchriS' Lychnis.

Kalich trubkowitý, ázubý, nahý. Plátk o nehet-
natých, na ústí asto wnitých. Tyinek 10. Cnélek 5.

Tobolka 1— ópauzdrá, na nožicí dlauhé nebo žádné.
To pokolení liší se od pedešlého toliko 5 nelkaiiii. Rody

wíce mén se silenkauií podlé jmní se srownáwají, wyznaiijí se ale

Lwtj wtšíuii.

S. s^molnicka. L. Víscaria hin. Fl. dan. 1032. Koen
dewnatý, wtewnatý, rorcasatý, o nkolika hlawáchwypau-
šljících trs: lodyhy pímé, l'/j— 2' wysoké, jednoduché,
oblé, uzlat lánkowané, lysé, pod kolínkaini lepem
wyprýštlýra ernohndým z délí '/i— 1' popnulé 5 listy

kopinaté, ostré, celé, jasn zelené, lysé, dole pawuinaté
pýité, dolení w apík zaužené, hoení sedawé, pímé,
slíné, nejdoleji srostlé; wrcholíky skrownokwté, sti-

né, na hoením dílu lodvhy skoro latu hroznowitau dla-
jící, u každého rozdlení opatený listenoma wejito-
kopínatýma, zakonitýmai kalichy kejowité, '/V dlauhé,
po 10 žilách pýité: zubw krátkých, wejcowitých,
ostrých; nehty plátkowé zdélí kalichu; epele plátkowé
obwejité, mlce wykrojené, po kraji eité, jakoby zej-

kowané, dole opatené šupinau zaubkowanau, dwojdíl-
nau, jasn nachowé, ídko bílé; tobolka podluhowatá,
Spauzdrá, na tlusté nožce o polowic kratší. — Na Iu»

kách suchých, pahorcích kowiiných po weiikém dílu

Ewropy. Kwte w kwtnu a erwnu. "H-.

Planá již ozdobnú, protož w zahradách bj-wá hojn sázenn,
kdežto zbujni a kwSt naplní.

A", plamenicr. L. chalcedonica ÍÁn. Clus. 1. p. 292.

/. t. Planienice, plameník, hastald. Lodyhy iVi—3'

wysoké, pímé, jednoduché, oblé, klaubnaté, serpiwé ;
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listy .wejitokopinalé, oslr«?, dole slahŽ srdité a objí*

mawé , co tráwa zelené, na líci ierpiwé, na rubu s

rozlrausenymi tuhými chlupy , po kraji šerpiw br*

wité ; wrcholík smslnaný w chomáek hustý, mnoho*
kwtý, nahoe rowný ; kwty na krátkých stopeokách«

podepené listeny kopinalými, sídlat zakonitými, jichž

nejdolejši jsau kalichu delší; kalich kejowitý, oblý, 'V
dlauhý, lOiilý, swétle zelený, chlupy dlauhými, lánko-
wanými huatý: zub wejitokopinatých, zakonitých

;

plátky nehtu co kalich dlauliého, epele na dwé klané,

dole nesaucí šupinku na dwé klanau^ ohniwé erweaó
(karmínowé), ideji pleowé nebo bílé : tobolka wejco"

witá, ózubá, dlauhau nožkau podepená. — W Asii pro-
stední a sevverné. Kwte od óerwna do srpna. "4-.

Rostlina w zalíradách wa)ec oblíbená. Celá, ohzwlástS koen,
podobá se co do wlastoostí mydlici obecné, a ^v Sibirij pr^ slauží k
mytí místo mýdlu.

K. rule nv. Maric. L. coronaria Mal. TVel. 290. C.

Agrostemnia coronaria hin. Kže sw. Marie ; kaukol za-

hradní. Koen wétewnatý •, lodyha wzestaupawá , pak
pímá, P/2— 2' wysoká, oblá, tuhá, nahoe rozdwojowaná, i

« listím a kalichy husto a bíle plsnatá ^ listy podlau-
hlé, ostré, dolení dole zaužené, hoení píwejité, menší,

stíné, dole srostlé ; kwéty dlauhostopené, ojedinlá
w rozporách a na konci wtwíek ; kalich nakožnatélý,

baatý, lOhraný: hran stídaw wyšších a nižších í ko-
runa mnohem delší, l" w prmru široká, na líci nej-

astéji krásn nachowá ; nehtw co kalich dlauhých,
epelí okrauhle obwejitých, potupých anebo wykroje-
ných, nepatrné zejkowaných; wnec ze šupin 10 tuhých,

ostrých, pímých ; tobolka wejcowitá, Ipauzdrá, 5 zu-?

by pukající, bez patrné nožky. —- Na pahorcích ka-

menitých, wýslunných pt) Kwropé jižné a teplejší proste-
dní. Kwte w erwnu a lipnu. ^.

W zaliradárli našícli wbec oblíbená; mní se k^^Stein pleo-
wým, docela bílým, nebo bílým s wencem Cerweoýin.

K^ kaukol. L. Gitliago Lam. Agrostemma Githago
Lin. Plenk t. 356- Schk. i. 12 i. Sturm f. h. Kaukol Mal.

Háj. 325. B. — IFcL 283. C. Kaukol, tetice. Lodyha
pímá, jednoduchá, nebo nahoe málowlewná i s listím

a kalichy pitlaené chlupatá^ listy kopinat árkowi-
té, ostré, dole Sžilé, w krátkau po*chwu srostlé? kwty
ojedinlé, konené, na dlauhých stopkách ; kalich lO-
hraný: zubw árkowitých, ostrých, delších trubky ka-
lichowc a dílem i koruny weliké; plátky epelí obweji
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«íiHrh, mr»lG t^ykrrtjen\'ch, a líci nachowých, bez Su-

pin wncowVcIi ; tobolka IpauzcJrá, ázubá, bez nožky.
— Roste na rolích mezi obilím. O.

Rostlina celéiiui swtu zoáuiá, ozilobná) nkdy ale w obilí bu-
rení obtížnau ; semena její weliká, ceroawú, na |>o\srt:liu zrukowat
nerowná, škodí zdraivi, jestli mnoho jich w uiauce zeuileto.

ád 30.

PTACINCOWITÉ. ALSISEAE.

Kalich 4— ilupennf, ejt*astpji sláK*. Plátkuw -i—

5

na dn kalichu píipewnných a asto na kiaužku ilá-

znatém stojících, zídkakdy žádných. Tyinek dwakrát
wice nežli pláikw, ídko tolikéž nebo mén. Waje-
ník Ipauzdry; mnohowaieny. Cnlek 2— ó oddlených.
Tobolka wíce mén hluboko pukající (chlopnmi nebo
zubami) , mnohosetnenná , ídce chudosemenná. Se-
mena ua semenici stední slaupowité nebo na dn to-

bolkowém sedící. Kel obwodní, kraužkowitý, ídce sko-
ro rowný u prosted bílku.

Zeliny nebo byliny, nkdy jioloki^e, skrowné, nSžné, s lodyhau
a wetwemi Mánkovranýiiu. Listy stícné, nejcelejší, bezpaiisté (ídce
palistnaté). Kvvty nliujaké, na wrcholících konených rozdwojowanjdi,
ukdy ojedinlé. Kwty bílé.

Ten rád obs:«liiije asi 300 rod (w 21 nebo tsíce pokoleních),

nálezpjfrfili podnebí inírnéniu a stiidenéuiu, hlawn na pulokauli sewcr-
né, dílem wyššíw horám.

PlEWEL. HotLOSTEfM. SpLRRE.

Kalich olupenný. Plátknw h zubatých. Tyinek 5

nebo pomctáním Ij— j. Cnlky 3. Tobolka Ipauzdrá,
na konci V, zuby pukající. Kel mezi bílek ohnut.

/*. okolinatý. H. umbellatum Lin. Fl. Ján. 1204.
Koen niowiiý s nkolika tenkými mrcasy,wypauštjící n-
kolik lodyh jednoduchých, lánkowaných, dole zlomených,
a tak wzhru obrácených, dole lysých, nahoe pýiiých,
lepnatých, 2—8" wysokých ; listy trochu masité, nejce-
lejší, siwé: koenowé eliptiné, lodyhowé *vti>í, wejité,
ostré' í kwly konené o nestejn dlauhé stopky pode-
pené, okolieiié, u dola opatené listeny pemalymi,
wpjitými, kwtaucí pímé , pokwtlé sehnuté? lupeny
lalichowé wejité, stálé ,' plátkinv ó podlauhlých, tupycl^,

Irojzubých ; tyinek 3, nkdy \ ano i ó; nlky 3 »
bliznami pírkowitými ; tobolka wálcouitá^ na konci pu-
kající 6 chlopnmi podwinujícimi se; semena na t»laupku
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stedním plpewnoná, mnoliií, srdité podlauhlá. — Ro-
ste na rolích, auliorech, zahradách. Kwte w dubnu a

kwtnu. O.
W zaltradádi jest bueH, ua auhorerli jest ale owdin pr/jeinnú

pastwa.

KOLENEC. SpERGULA. SpARG.

Kalich Slupenný. Plálkw o, celých. Tyinek h

nebo 10. Cnelek ó. Tobolka óchlopná, mnohosemenná.
Nkteré jidi mají palistj, jiné nic.

K. rolní. S. arvensis Lín. FU dan. t. Í033. Koen
tence wetenowítý nebo wélewnatý, wyhánjící lodyhu
jedinau, prímau, nebo nkolik kolem rozšíených a z

hoejška wetvve wzestaupawé wypauštjíííích; lodyha w-
bec 6— 12" dlauhá nebo delší, jednoduchá nebo wte-
wnatá ; listy stíné, wetwikami listnatými, pekrálkýmí,
z úžlabíka wyniklými ale jakoby peslenené, sedawé,
árkowit šidlowité nebo niowiió , tupaunké , na líci

nadduté, na rubu brázdau délnau opatené, námasiié,

tmaw zelené, nejastji chlaupky žláznatými pokryté,

dole nesrostlé
;

palisly na každé stran sudky listowé :

blánka krátká, široce wejitá, teníká. blaná ; stopeky
wrcholíku mnohokrát socháte rozdleného niowité, dole

s listenoma wejitýma, zwadlýma , odkwllé sehnuté;
lupeny kalichowé rozložené, wejité, bezžilé blanowit
obraubené : plátky trochu delší kalichu, wejité, na kon-
ci zaokrauhlené ,• tyinek 10, nkdy pometáním 1 nebo
ó, i mén ; tobolka wejcowitá, trochu delší kalichu, až

pes polowiku Schlopná ; semena kulowat okowitá,
drobn bradawinatá, erná, obklíená krajem auzkým,
žlutawým, hladkým. — Na polích a rolích, obzwláštó

písitých, w nejwtším dílu Ewropy až do Loparska.
Kwle w ervenu a lípnu. ©.

Rozeznáwají se troje odrodky:
ft) domácí (sativa), semena CistS Sernélio, lysého, pPedrobný-

mi tekami Škrablawétio ;

/}) obecný (vulgaris), semena s bradawiCkami bSlawými, pak
nahnudlými ;

y) neiwifiši (maxima), we wšecli dHeJi holemý, semena t?ebas

tikrát wtsího.
Wýboi'""'' i^^t picni bylinaa, která obzwlást se liodí na písky

a do krajin, kdežto jiná píce nechce se daiti. Muže se krmiti zu

£eritwa nebo co seno ; kráwy a owce rády jej žerau, a prwní wtce

dojí.



t^TAC^lMEC. StBLLARU. StERNMIERB.

Kalich Slupenný. Plátkw S na dwé klanydí nebo 3«

dílnydí. Tyinek 10 (ideji 3 nebo ó). Cnlky 3. To-
bolka 6chiopná, mnohosemenná.

P. obecný. S. media Fill, Alsine media Lin. FL dan.

438. 25. Engl. bot. .S73. Schk. t. á8. Sturm f. 1. Kurí-

nior, kui slrewce Mat. Háj. 336. B. Kuí stewce menší
Mat. }f cl. 404. C. Kurimor, kuístewce, ptainec, ple-

wel, žabinec. Koen tenký, diauhonircasn), wypauštjící
trs z lodyh slabých, položených, z doleního koléni koe-
nalejicích, nahoe wzeslaupawýcb, rozdwojowaných, na lán-
cích stidaw adau chlupvv opatených, jinak lysých ;

listy stríné, wejité, krátce zakonité, lysé, dolení dlau-

hoapíkaté, hoení sedavvé, dole brwilé, tu wšecky sro-

stlé; kwty ojedinlé w rozporách a úžlabíkách; stop-

ky jednostrann chlupaté, odkwllé wehni prodlaužené
a sehnuté ; lupeny kalichoné podlauhlokopKnaté) tupé,

Ižilé, blanau obraubené, na hbetu aulle pýikowané

»

plátky kratší kalichu, rozpoltné; tyinek nejastji toli-

ko 3— ó j tobolka podluhowatá, trochu delší kalichu,

dopola Gclilopná. — INa místech wydlaných, rumištích,

podlé cest po celé Ewrop, a nyní do sewerné Ameri-
ky a jiných swta díl pesthowalý. Kwte celý rok. O.

Na píide mastné buje dostawá 10 tyinek a jest wtsí; nu p»
dS neúrodné, písité nemá ani plátktiw.

Buefí to w zahradách, na winicítii a rolíii bující a obU'žná

;

w jae ale, když jiné píce se nedostáwá, ráda widná. Ptáci zp-
wawí rádi ji žerau.

PísKsiCE. Arenaria. Sakdkralt.

Kalich blupenný. Plálkw 5 celých. Tyinek 10,

nebo pometánim mén. Cnélky 3. Tobolka Ipauzdrá,
na konci 6— Schlopná, mnohosemenná.

Rody toho pokolení též se rozdlují na palistné a bezpali-
8té. Z poslednícii následující píklad.

P. iráwolistá. A. graminifolia Schrad. h. goett. t. ó,

A. filifolia Bieberst. Lodyhy pímé, jednoduché; listy

sidlowit niowité, zpilowanošerpiwé ; lata roztrojená, pý-
itá, ídká; kalichy nejtupjší, skoro tikrát kratší plá-
tkw obwejitých. — INa skalách po Kawkazu. "4-.

Rožec. Cekastium. IIornkraut.

Kalich ólupenný. Plátkw ó na dwé klaných. Tyinek
10. Cnlek á. Tobolka Ipauzdrá, wálcowitá nebo ku-
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lowatá, na konci pukavvsí : chlopní 10 podwinutydí nebo
nadhnulycli.

R. polní. C arvense Lm. Fl. dnn. í1(j. Etti^l. hot.

93. Schk. t. 12.'). Stiirvi f. 8. Koen pedlauhv, tence
wetenowitý, nircasat wiewnalý, wypauštcjící trs z lo-

dvh dole koenaléjícírh, wzeslaupawých, které kwtauce
zwyíií 6", pímé, huiialé chlupy odslálými, dole asto
sehnuiýnii, nahoe jako i stopky žláznat chlupatém listy

slícné w kratickau pošwu srostlé, árkowit kopinaté,

až i podlauhle kopinaté, oslré nebo tupaunké, pílvsé
nebo králce chlupaté, dole brvvité ; listeny wejité, tu-

pé, blanowité obraubenéí stopky delší kwctu, wzdycky
pímé, sehnuté pýité; lupenw kalichowých 5 wejit
nebo podlauhle kopinatých , tupých, pyriiých, široce

blanowit obraubených; plátkw 5, dwakrát kalichu dtl-

sích, hluboce wyiznutých, bílých, siln proswítawé žil-

natých ; tyinek 10? tobolka delší kalichu podluhowatá,
na konci 10 zuby rozehnutvmi pukající. — INa polích,

palaucích, podlé cest a rolí w nejwtším dílu Ewropy
až na Pedalpí a Alpy wzstupující. Kwéle w dubnu a

kwtnu, na horách pozdji. "4-.

Jindá kwty w lékarstwí se i)otfl)owaíy. Nálež/ k poluíinu

raucúnu kwítí, jíiuž weliiói" a bílým palauky ozdobuje.

ád 31.

LENOWITÉ. LINEAE.

Kalich ólupenný nebo 4dílný, díw rozwití stecho-
wilý. Plátkw 4 nebo 5 stejných, prawidelných, pod-
plodnich, w pauplí stoených. Tyinek co plátkw,
dole srostlých w kraužek, mezi nimi tolikéž zaubkiiw.

Wajeník 5 — ^pauzdrý : pauzdcr s wajekoma wedlé
sebe stojícíma. Cnélek co pauzdcr (4— 5) oddlených*
Tobolka nejastji kulowatá , o— 4pauzdrá, na pohled
10—Spauzdrá, pro nedokonalau pehrádku (zduojnáso-
bcným nilroobptodím zplozenau) 8 — lOseincnná. Se-
mena bezbílecná. Kel rowný s koínkem nahoru elícím.

Zeliny, b>liiiy nebo polokre. Listy iifjCastfji stíídawé, jedno*
du<-l»é, celé, bezpalisté, infsto palistuw dole s »ialiH>iiii '/líizkaiiii.

Kwty obojaké, we wrcliolík rozpostawené, ideji ajediulé, w blub-

sícU rozworáili lodyhy.

Sei» uáleží asi 80 rod (we dwaii j)okoIpiiítli), ježto skoro

WÍ5ecky pináležejí' mírnéniU podnebí. Jsau sice po wšech zem díledi

ru£lu>owány, aejwíce ale jidi w z.etiiili podlé Moe stedoztuiuílio.



Leicj IJmím. Lein.

Lupenu kalichowjoh, plátk a tyinek po pli. n-
lek 5, welnii ídce 3.

L. penUlrnij. L. ušilatissinmi Lin. Blah. t. 160.

Plenkt. 24;i. Diissdd. 8. /. 6. Len Mat. Háj. 95. — JVeU

1 1 ó. Koíen tenký; lodyha ejastéji ojedinlá, pímá,
nahoe wtewnatá; listy siidawé, kopinaté, trojzilé, ly-

sé ; kwty na lat konené , bwné , rozdnojowané,
ped rozwitím nachýlené ; lupeny kalicliowé wejilé,
ostré, trojžilé, drobné brvvité, bezežlazé, skoro zdélí

tobolky zralé ; plátky mnohem delší kalichil, obwejité,
swétle blankytné, jako tyinky; wajeník wejcowiiý

;

nelka málo delší tvinék s kejowitými bliznami ; tobol-

ka skoro kulowatá, krátce hrotitá ; semena obwejitá,
smáknutá, hndá, hladká, lesklá. — Pwodn nepochy-
bn roste w Lewaniu, snad i w Ewrop jižné, kdežto
jako i \v Kwrop prostední a Americe sewerné u weli-

kém množstwí se seje. Kwete od erwna do srpna;
kwély toliko ped polednem rozwité. O.

Hlawn rozeznáwají se dwoje odrodky:

rt) Lew mlncourij ti li slci.ý, s lodyliau wyšší, jednodušší, listím,

kwícíin a tobolkami iiit-nšíiii, s pohledními nepukaw^uii, semenem
tiiiawejším.

/S) I.en prnhhj, hlcitiuij, zí'eh'/, s lodyha nižší, wetewnatati,

listím, kwítím a toliulkami wtšími, jiciiž poslední se lauštjí tili pu-
kají ; se semeny bledšími, rauejšími. Tyto dwoje ododky newrhnaa
se setím.

Každému známo, že len jest rostlina nejditležitPjší, z je;í!iožt»

wlákna pedeného dPIá se plátno nejpknjší a nHJtrwanliwjíí. Se-
meno dáwá olej lnný, wysauliwy, w lékaístwí, Diiinídi a emesledt
užitený. Semeno lnné samo jest lékem a hojidlem.

L. isliwý. L. catharticuiii TJn. Blak. t. 368. Pltnk

(. 2i4. Schk. t. i "li Curt. loud. 3. /. 2B. Stihlý, 3—6"
wysoký, Ivsý, s lodvhau niowitau, nahoe rozdwojowane
rozwíwenau ; listy stíné, po kraji šerpiwautiké, do-

leni obwejité, hoeni kopinaté; kwty na stopkách

dlauhých, chlupowitých ped rozwjiím nachýlené (nkdy
tyriánkowé)

;
plátky dwakrát deíší kalichu, se žilami

proswiiawymi a nehtem žlutými tobolka kulowaiá, zdélí

kalichu. — ÍNa lukách, paslwinách, w nejwtším dílu

twropy. Kwte od erwna až do srpna* O.
Dniltdy zelinka pro moc utírnS poCiSujírí w lékaatvtí m p*-

tfchowala.
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SLÉZOWITÉ. MALIACEAE.

Kalich h ', ídce 3—4dílný, ped rozwilím chlopnt-

tý, wn asto opateny kalíškem z lupenúw prostých anebo

srostlých. Plátkw co uštw kalieliowých, s nimi stída-

wých, podplodních, ped rozvvliím skraucených, hned
oddlených , hned dole na trubku tyinkowau piro-

stlých. Tyinek co plátkw anebo mnohem wíce pod-

plodních: nitek w trubku srostlých; prašníkúw Ipau-

zdrých, pínau šlerbinau pukajících. Wajeník 5—mno-
hopauzdrý, t. j. složený z worekw peslenénýeh, po-

ídku hlawowit nakopených anebo docela prostých.

nelek co worekw bud oddlených bu srostlých ; bli-

zen co worekw wíce mén oddlených. Plod 1 ,

nejastji tobolkowitý , chlopnmi pukající , anebo w
mnoho plodkw (holének aneb mchýíkw) se rozpa*

dající ; pauzdra I—mnohosemenná. Semena bezbílená
nebo se skrowným bílkem. Kel rowný nebo kiwý ; d-
lohy zchumlan asnalé.

Zeliny., byliny, ke nebo stromy. Listy stdawé, íasto apí-
katé, zubaté, lalocnaté. Palisty 2, prosté. Kwty obojaké, welmi

poídku jednodomé, nejCasteji prawidelué, ojedinlé nebo slilauCené,

W ážlabíCkácli nebo na liroznecli koneCn^cli.

ád ten obšírný obsalmje wíce 556 rod (w pokoleních 23
rozlosowanýcJi). Asi ^/j jiil» rostau mezi obratníkoma, ostatní w obau
mírných podnebích. Po wsech zen)e dílecli jsau rozšíeny. Rostliny

sení náležející Jíž jmeiiíiii, obzwláSt? ale ústrojností Jcwtii se ro-
zeznávají. Muolio Wr^sokwStých ; nkteré w ren»esle<Jí a roluictwí,

jiné w lékarstwí dfežity. Hlawní prwi-k jest škrob.

Rozdlují se na dwoje podadí:
1) SLEZOfF/JE{\\\aslne). Kalich w paupti dokonale

chlopnitý. Tyinky \v trubce mnohoadé, wnšné kratší.

2) CEJŠOfF/TE, Bombaceae. Kalich w paupti nedo-
konale chlopnitý. Trubka nitkowá na konci na patero klaná.

Podadí I.

SLÉZOWITÉ. MALVACEAE.

KUPOSEMENKA. MaLOPE. IIeRZPAPPEL.

Kalich obklíený kalíškem, složeným ze 3 lupenw
srditých. Mchýíky pemnohé, Isemenné, w hláwku
nahlauené.

K. obecná. M. malacoides Lm. Sabbat. rarn. 1. 1. 50.

Lam. 1. S83. /. 1. Cav. diss. t. 37. /. 1. et 21. lit. X. Z
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koena letního wyf^luízí nkolik lodyh, 8— 1
2" wysokydí

;

listv stídawé, wejeilé, zejkowané, nho nkteré tup na
tré klané, chobolnaté nho protiscné, lysé nebo chlu-

paté
;

palisty podhiuhloárkowité ; stopky úžlabíkowé,
zdélí list, Ikwté; kwly nachowlé nebo fialowé, nkdy
docela bílé. — W Ewrop jižné a Africe sewerné. O*

Listy a kwSty potebují se jako sléziiw aasinskýdi.

Sléz. Malva. Malve.

Kalich Sdílný s kalíškem 31upenným. nlek mno-
ho dole srostlých. Holének mnoho peslenowit rozpo-

stawených, pak se oddlujících a na wnitní stran štr-

binau pukajících.

S. /molistij. M. Wcea Lin. Cav. diss. 2. /. 17. y. 2.

Sims. mag. t. 219T. Blak. (. 309. Koen dlauhý, wte-
wnatý, siln mrcasalý; lodyha pímá, 3— 4' wysoká, na-

hoe jako i vvtwe a apíky chlupy hwzdowitými,
krátkými obrostlá; listy na líci obrostlé chlupy jedno-
duchými, na rubu hwzdowitými, dolení srdit nebo
ledwinit okrauhlé, pícelé nebo lalonalé a nestejn z

hrubá zejkowané, hoení dlanit ódílné: lalokw skoro
kosolwerených, na tré klaných, tup stíhanozpilovvaných
anebo protisených ; stopky úžlabíckowé, ojedinlé, nej-

hoejší také shlauené , pisfnal srstnaté chlupy cho-
máenými ; kandi a kalíšek šerpiwý ; ušty posledního
eliptiné; kwt weliký, 2" w prmru široký, ržowý :

plátky obsrdité, na nehtu siln brwité : slaupec, okolo
nhož plodky rozpostawené, zšíí plodkúvv, homolovvit
wywýšený, brázdowanýí plodky hladké, lysé. — Na pa-
horcích wýslunných skoro po celé Ewrop. Kwle od
lipna až do záí. '4-.

Krásná ta rostlinu zaslnhowalahy inísto w nasicli zahradách.
Ped asy koen a listy hyly lékaské, an niajf auinky jako sléz le-

sní a proskurník obecný.

S. pí^noivý. A, moschata Lin. Cav. diss. 2. t. 18. /.

1. Welmi podobný pedešlému ; chlupy na lodyze a

stopkách nejastji jednoduché; listy dolení ledwinité,

zeslríhané, hoení hlaubji a autlejí mnohodlené : lalo-

kw árkowitých ; ušty kalíškowé árkowité í plodky hu-
st srstnaté. — Roste na podobných místech jako pe-
dešlý, w celku ale wzácnjí jest. '4-.

S. lesní. M. svlvestris Lin. Cav. diss. 2. t. 26. f. 2.

Blak. t. 22. Fl. dan. t. 1223. Koen dlauhý, hluboko
do zem wnikajíci, málo wtewný, mrcasalý, blawý;
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lodyha pímá nebo wzestaiipawá, 2— 3' wysoká, vvtew-

natá, rozlraušen srstnalá nebo píílysá ; listy dlanhora*

píkaté, ledwínil okraublé, dole uaté, až do prosted
ó—71aloné : lalokw wejitýcb, zejkowan zpilowaných,

slab pýitVch anebo pilysýíh y palisty 'Á wejitc, po-

dlauhlé, ostré, brvvilé ; apiky a stopky srstnaté ; stopky

nalilaucné ped kvvétením a po nm dost pímé ; ušty

kalíškowé kopinaté nebo podlauhlé i s kalichem chlupa-

tém plátky mnohem delší kalichu, hluboce wykrojené,

skoro obsrdité, nánachowé, do lilákowa padající, tma-

wji árkované ; slaupek U7,ší jednolliwjch plodkw
(10— 12) ledwinitých, obraubených, síowit swraskalých,

lysých. — Skoro po celé Ewrop podlé cest, rolí, plo-

lúw a zdí na runju. Kwte od ervvna do záí. (3,^.
Kwety, iídc«ji listy, se sbírají a co obiiiekcujítí a obklaJky

lék se potebují. Pro hezkost iiiciby w zaliradádi se sázeti.

S. mauhnínskjj. M. maurilanica Spraig. M. niauriliana

Lín. Cav. cliss. 2. t. 25. /. 2. Zelinný ; lodyha pímá;
listy ólaloné, tupé, jako apiky a stopky lysaunké, ni-

kdá nesrstnalé ; kwly wlší , tmawjší
; plátky mlce

wvkrojené? ušty kalíškowé wejité nebo wajenéí — W
jižné Ewrop a sewerné Africe. 0.

U nás w zaliradádi hojn se sází. Nyní (ii a onde kwet jeho

w lékárnádi ii.ísto kvvStu slézu lesního se nadiází, jehož má aiiCinky.

S. oLrauhlolistý. IM. ro tu ndi folia Lin. Cav, diss. 2. /.

26. /. 3. FL dan. 1. 721. Sléz zajeí Mat, Háj. Ii2. —
IVcl. 133. C. Koen dlauhý, ist bílý, masitý; lodyha
wtewnatá, rozložená, oblá, pípýilá, dlauhá, wze.
staupawá; lisiy na dlauhých, pýitých apících podepe-
né, srdit okraublé, nejtupji .Maloné, zubaté; kwty
drobné, 3— 4, úžlabíkowe, hlawé nebo erwenawé

;

lupeny kalíškowé šídlowilé ; kalich lalok dole >v trubku
srostlých, na konci ostrých *, plátky eiipliné, na konci
wykrojené, dole srdité, dwakrát delší lalokw kalicho-

wych. — Podlé cest a na rolích po celé Ewrop. Kw-
te skoro celé léto. ©.

Listy toho slézu siiznaté w lékarstwí se potrcbnií.

S. pesltnafi). M. vcrticillata Lin. Cav. d/s.v. 2. f. 25.

f. 3. Lodyha pímá, l'/2— 3' wysoká, niálo wtewná,
pílysá} listy srdit okraublé, tup ólaloné : lalokw
wejitotrojúhlých, zubat zejkowaných , pílysých ; a-
piky na líci huaté ; kwty na stopkách pekrálkých,
úžlabíkowe, strbaulené, jakoby w polowiné peslínkv,
lodyhu obkliující; kalich pínafauklv, hwzdowit cblu-
patý } lup«ny kalíškowé árko-wité kopinaté; kwt malý ;
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plátky díTakrát delsí kalichu, dole blawé, nahoe cr-
wenawé; slaupec siln u prosted prohlubeny, užší nes-

Ji plodky okraulilé, po hbetu na pi swraskalé, lysé.

— W ín. Knte od erwna do záí. Q.
Rostlina ta sliznatá w ']v]{ wlasti se potebuje w lékastwí

jako netleré nailiiDenowanýcIi ; též u welikém innožstwí na pící s«

sází. U uás dubre se daí.

S. kadfaivij. iVI. crispa Un. Cav. diss. 2. t. 23. f.
1. Lodyha 4— (>' wysoká, pímá; listy welikéj okrauhlé,

dole hluboce, srdité," tup "ílaloné, drobn zubaté,

pkn kadeawé, pílysé; kvvty drobné, blawé, w úzla*

bíkácli nahlauené, sedawé. — W Sirií. O.
Pro ozdobný list se sází w zahradách. Bohatá jest na iliz, a

tuliá wiákna w lod)ze podobají se konopí.

pROSk.tnNÍK. Althaea. Eibi!^ch.

Kalí>ek podkntní na 6— 9 klaný. Plodky Isemenaé
ili holénky w peslínek rozpostawené.

P. lékaský. A. officinalis Un. Blak. t. 90. Plenk t,

638. Dusseld. 5. /. 8. Cav. diss. 2. t. 30. /. 2. Sléz

wysoky Mat. Háj. 113. — JFel. 134. C. Ibišek. Koen
silný) masitý, málo wtevvnatý, wn nahndlý, u wnitr

bílý; lodyha pímá, 2—i' wysoká, málo wtewnatá, i s

listím a kalichem mkce šed plsnatá ; listy nestejn
zejkowané, srdité nebo wejité, doleni iSlaloné, hoe-
ni 3laloné ; palisty árkowil šidlowiié,' padawé ; stopky
ninohokwté, úilahíkowé, na konci lodyhy dlající a-
sto latu; kalíšek hluboce oa 9 klaný: uštúvv šidlowit

kopinai vch
; plálkv dwakrát delší kalichu, klínowité, na

konci wilaené, hled ržovvé ; slaupec na konci wlla-

ený ; holénky hladké, plsnaté, neobraubené. — W
Ewrop prostedni a jižné na místech wlhkých, ob*
zwlášt na slatinách a na pomoích. Kwle od lipna

až do záí. "4-.

Té rostliny koen welmi škrobnatýj list z kwSt w lékarstwí

Mkcliiii wáiené hojnS se i)otrebiijí, protož tu a onde u welikém množ-
ství se sází.

P, konopnolistij. A. cannabina Lin. Jacq. aust. 101.

Cot. diss. 2. t. 30. /. 1. Lodyhy pímé, tenké, málo-
wlewné , pýilé, ó — G' wvsoké; listv pýité, wezpod
píšcdiwé, doleni dlanit dlené, lioení Sdílné s lalo-

ky au/kými , hrub zubatými; stopky iV/.labíokowé

,

mnohokwlé, bwné, delší lislir; kwty dost drobné,
erwenawé. — Roste w jižné Gallii, Ualii, W l^apnonii,

Kwte w srpnu až do íjna. "H-.



Wu ŠpanielMi nakládajíce t Lodyhami juko s konopn5 mi) dlají
wlákna, jeto k týiiiže koncnni jako konupu se liocK.

P. topolowka. A. rosea Cav. diss. 2. 1. 28. f. 1. Al-

cea rosea Z<m. Blak, 1. h\. Plcnk 1. 542. Diisscld. 4. /.

1. Sléz zahradní aneb ímský Mat. íVd. 133. C. Topo-
lowka, topolowka ržowá. Koen wetenowilý, wetevv-

natý, siln mrcasalý, bílý; lodyha wztyená, 5— 9' wyso-

ká, jednoduchá nebo nahoe málo welevvnalá, i s listím

a kalichy šediw srstnatá chlupy chomáenými ; listy o-

krauhlé^ srdité, S— Tlaloné, zejkowané, swraskalé; pali-

sty na 3— 5 klané: ušlw kopinatých, zakonilých; kwly w
úžlabiku ojedinlé, pekrátce stopkaté, k hoejšku pi-
blížené a dlající hrozen klasowitý, konený, weliky';

kalíšek na 6— 7 klaný: uštw wejii nebo podlauhle ko-

pinatých; plátky mnohem delší kalichu obsrdil klí-

nowité, siln wykrojené, až i obsrdité , ržowé, bru-
nátné, krwawé, ern brunátné, též žluté a bílé anebo
tmi barwami peesté 5 slaupec na konci polokulowa-
t wysedlý s krajem zaubkowaným

;
plodky srslnaté s

kídloma krajníma zaubkowanýma. — W Lewantu; od
dáwna w zahradách ewropeiských. Kwte w lipnu až do
íjna. '4".

Topolowka jest bez odporn nejkrásnjší zahradní rostlina,

jejíž kwty jednoduciié, na pólo nebo docela plné. Cerne brunátné
kwty potebují w lékastwí ; koen jako proskurníka lékaského tu i

onde se užíwá.

Štola. Latatera. Latatere.

Kalíšek podkwtní na tré klaný. Plodky jako pe-
dešlých dwau pokolení.

St. obecná. L, thuringiaca hin. Jacq. aiist. 311. Cav.

diss. t. 32./. 3. Schk. t. 123. Lodyha 1— iVí' wysoká,
pímá, plsnatá ? listy píplsnalé, rohaté, hoení 3lalo-
né: laloku prostedního delšího i stopky ojedinlé, t-

kwté, apíku delší; kalíšek pod prostedek rozislý:
uštúw obvvejitých? plátky wykrojen na dwé klané, bled
ržowé s tmawjšími žilami; slaupec homolowit wywý-
šený, plodky pesahující a je nepikrýwající. — Podlé
plotuw po Ewrop wýchodni, prostedni a jižné. Kwle
w srpnu a záí. "^

.

Listy a kwSty, podobná proskurníkowým* ^1 ^ onde se místo
nich potebují, a w Rusku také koen místo koenu proskurníkowého
berau.

S. stromowltá. L. arborea hin. cav. diss. 2. /. 139.

/. 3. Schk. I, I23t Koen ozimý wyhání lodyhu nejje-



dnodušší, na 8— 9' wysokau a co rameno tlustau ; listy

welíké, apíkaté, okrauhlé, dole srdité, skoro aksainit-

naté, Irohé, násobené ; lalokw okraulilených ; kwély
nachowé fialowé nebo modrawé, w poniéru k welikosti

celé byliny malé (sotwa l" široké), po íi—4 w každém
úžlabiku na slopkácli nestejných. — W Malé Asii a

Ewrop jižné. Kwtewlipnu a srpnu. (5*

VVelmi Cerstw roste, w prwníin roce zwÝší muže, w druliéta

10', a kwtc poád. Listy a koen se potebují jako proskurnfkowé.

DrÍí>alka. Urbsa. Klettespappel.

Kalich obklíen) kalíškem na 5 klaným ili složeným z

Jupenw ó, do póla srostlých. Prašníky na konci trub-

ly nilkowité. Méchýrikw ó tobolkowitých, sklimených,

Isemenných, wne asto ježatých kolci na konci pra-

iienitými.

D. nauzowd. M. Lappa^o Smith. Lappago amboiai*

ía Ruiuph 6. t. 25. Kíek 5 listy tup wykrajowauo-
•hobotnaté, prísrdite', na rubu šedopyité, jednožla^é

;

kalíšek lalokw ó kopínatých, co kalich dlauhvch. — Na
imboiné. 1\ .

Mdivíky diytají se na šaty, anobrz i na prsty pewnS, takže

'''sotwa sundati se nioliau. Nemají jinélio užitku, nežli že z nich

k ukrácení di^^íte skládají rozliné figury lowí a zwíecí.

Skornautec. Malvatiscus. Totehpappel.

Kalich obklíený kalíškem mnoholupenným. Plátky

pímé, dohromady swinuté. Blizen 10. Mchýíkúw 5,

zbobulelych, jednosemenných, hned príoddlených, hned
w plod bpauzdrý srostlých.

S. stromowitý. M. arboreus Cav. diss, 3. t. 48. f.
1*

M. DUlcn. eUh. t. 110. /. 208. Biirm. am. t. 169./. 2-

Hibíscus malvaviscus L.in. Achania malvaviscus Swartz,

Ke prewétewnatý, 10— 12' wysoký ; wétwe hladké, lysé,

blawé, rozhy pýité, listnaté; listy srdité, celé nebo
3— ólaloné, xakonité, apíkaté, stídawé, nestejné zej-

kowané, mkké, wisuté , asi 3" dlauhé , šerpiwaunké
<:hlupy hwzdowitými : palisty niowité j kwty ladné,

dost weliké, pkn šarlatowé, ojedinlé, úžlabíkowé a

skoro konené; kalíšek z lupeniiw 10— 12 stejných, ár-
kowiiýh, skoro zdélí kalichu zwonkowitého, o 3—4 la-

locích nestejných; plátky asi 3krát ,delší kalichu; plod
bobule dužnalá, lysá, o > pauzdrech Isemenných. —^
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Na vkalách wápennýrh Jamaiky, Mexika a Nowó Grana*
dy. Kwte skoro celý rok. ^ .

Koen, list a kwty |)ros|)íwají w lékastwí jako proskurD^kowá«.

PROSWIRMK. HlBISCi;<!. HiBISCUS.

Kalich na 5 klaný, s kalíškem 5—mnoholupennvm
Cnlek 5 dole srostlých s hlawikowitými bliznami. Plod-

ky srostlé w tobolku ápauzdrau, ochlopnau : chlopní i|

prosted pehrádených
,

pauzder mnohosemenných,
ideji Isemennýeh.

§. 1. Mdiýríky nebo tobolky paiizder mnoliQsentennýcii. Se-
mena lysá. Koruna rozložená. Kalíšek Slupenný. Kalich SlaloCný,

Da dél nepukající.

P. swátcnij. H. Kosa sinensis L.in. Cav. diss. 3. t,

69. /. 2. Flos festalis Rutnph 4- t. 8. Slieu- paili Rfieed.

2. t. n. Ke peladný, bezbranný, 12— ló , u nás so-
twa 5— 6' wysoký, asi lísce podol)ný, s tlustším ale

kmenem a korau šerau, snadn odlupliwau, wtwemi
dlauhvmi, pro mnoho kwln nahnutými; listy wcjité,

zakoníte, lysé, dole nejcelejší, nahoe hrub zubaté,

pristíhané, na prst dlauhé, 3" široké; stopky úžlabío«

kowé, zdlí listu, ojedinlé,Iknté : kalíšek "lupenný ; ko-

runa weliká, stkwle šarlatowá, též i bílá, nebo žlut a

erwen peestá, newonná, den trwající. — W ín a

Koinín a odtud pesazený do Indie wýchodní, kdež-
to jako we vvlasti pro ozdobu wšude w zahradách se

sází. Kvvte skoro po celý rok. %^

.

Hindowé kwt welini sobe libujíce zastrkují Ho wlasw a po-
tebují pi liodecli a siawnostecli, anobrž i pi pohbech. Ke do-
spSw 8—10 rokfi napluuje kwety. Hindice erní kwítím oboí v^

>wlasy, u barwa nedá se smýti. Anglicanowé tauio usedlí ierní jím
obuw, pi emž dostáwají ruce modré jako indycheuí ; uinyjíli se ale
iííáwau citronowau, zterwenají, naež wodau barwa zmizí.

Listy sliznaté roziiiakané pikládají se na otoky a wcdy.

P. syrsktj. H. syriacus Lm. Cav. diss. 3. t. 69. yi I.

Ke 6—8 wysoký s korau šedohndau ; listy krátce a-
píkaté, obwejité, kosotwereóné, obwejilé, nad pro-
stedkem až ku konci nestejn a hrub zpilowané, kož«

naté, 3žilé, na líci lysé, wezpod s chlupy pitlacetiýrni,

nejastji 3— 4dílnými
;

palisty niowité; kwty krátce

stopenaté, ojedinlé w ižlabíkách konených ; kalíšek

skoro zdélí Kalichu , chlupem krátkým , hwzdowitým
Sed plsnatého, 6 -8lupenného : lupenúw árkowitých ;

koruna mnohem delší kalichu, vv pímru 3'/j" široká,

plátky okrauhle obwejité, tmaw ržowé, lilákowé nebo
bih', n9 dnó se skwrnau toiaw krwawau, paprsky wy>
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pau^tejtcí; tobolka dwakrát del^í kalictiu pitlaeného,
ptstiatá chlupem hwzdowitýni y semenu hranaté ledvvi-

nowitá, skoro hladká, na hrhctu radan ciilnpúw hívvna-

tá. — We Španielích, w [talii ale a w Krajin zdiwoelý.
Kwte w lipnu a srpnu. '^.

W jižné Krajin, ohzwIáSt ale we Wla§fd», dSlaj{ z toho ke
ploty kwtem ozciotiné. Téz u nis w zaliradátli se sází, na zima
ale sta\\í se do skleníku.

§. 2. l\lí:>li>nky ninohoseuteniié. Semena lysá. Kalíšek z Iujhí-

níiw na konci sudiatých anebo zubem brubým zuinožený('li>

P. suratskij. H. suratensis Cav. dtis. t. 33. /". 1.

Herba crinahuai Rumph i, 1. 16. Narim pouílii Rhred.

6. /. 4 i. Lodyha oblá, pímá, tuhá, 2strewíná, nahoe
nachowle skwrnatá ; apíkv rownowážné, oblé, co list

dlauhé, jako lodyha potrausenó chlupy a wezpod kol-

ci hojnvíui, ohnutými ; listy 3" dlauhé, odstálé, dlani*

té, do póla na patero klané : díp kopinatydí, 7,pilo-

waných, roztraušenymi šttinkami na rubu po zebrách
ohnuté kolíkowaných; palisty ledwinité, objímawé, hlad-

ké, brwité, zwící palce ; stopky zdélí apíka, kolcalé, na
konci srstnaté; lupeny kalíškowé tam tupozubé ; koruna

Vi' weliká, žlutá, we dne ernonachowá. — W Indii

wýchodní. O,
Listy sliznaté chutnají jako sfowík ; warí je s rybami, ímžto

ifáwa zCerwená.

%. 3. Mrfrliýíky mnohosemenné. Semena lyiiá nebo po árce
a hbetu píiiuriatá. Koruny oteweué. Kalíšek lupenw 8— 15 celých.

P, konopní). \\. cannahinus TJn. Cav. diss. 3. t. ó2.

f. 1. Ketn)ía indica Ehr. t. 6. /. 1. Alcea beng^halen-

sis Comm. hort. \. t. 18. Lodyha óstewiná, potraušená
kolci zpímenými ; wtwe nemnohé, jednoduché ; apí-
ky odstálé, zdélí listw, wezpod potraušené kolci rovvný*

mi; listy dolení nerozdlené, wejité, prostední 3lalo-
né, hoení ódílné, plsnaté, bezbranné, se žilau pro-
stední na rubu žilnatau; kwtv sedawé; kalíšek z lupe-
nw šidlowitých, pímých, kolcatých; kalich mrtnatý, na
každé dípé žlázu mající; koruna weliká, žlutá, u
wnit hndá; plod zakulatlý, chlupatý, kalichem a kalíš-

kem zastený. — W Indii wýchodní a na Senegalu di-

woký a sázený. O.
Z kúry dlají konopí na prowazy a pytlowinu ; listy sliznaté a

nakyslé slauží co zelenina; ze semena dob)wajt olej na jídla a k
pálení.

P. jedomij. H. esculentus L/í. Cav. diss. 9. 1. 6L /.

2. Alcea americana Comm. hoí. ]. 1. 19. A. maxiiua
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Sloan. i. /. |.'13. /. 3. Lodylia piiná, 3 —6' wysoká, je-

flnodueliá nebo málowetewná , cliltipalá ; listv dlauho-
apíkaté, dole srdÍLé, tupé ólaloné, tupaurice zubaté,

šerpiwaunkóí kwty krátkostopené, peweliké , skoro
zwonkowité, bledé sirkowé, \ve dn tmaw brunátné;
kalíšek tOlupenný, padawý, jako kalich na jedné stran až

dol rozisl) i lobolka weliká, 2—í" dlaub, obraná,
lObrázdá, rowná nebo nakriwlá : semena skoi'o kulo-
walá, icdiwá, lysá. — Pwodn \v Americe jižné, nyní

po wsecb zem dílerli mezi obralníkoma a teplých kra-

jinách niírného'podnebí se sází. O.
Plody welmi sliznaíé nezralé priprawiijí rozdílným zpfisobein

k iidlii, a mladé listy slauží co zelenina. Též uuiže w lékarstwí

místo nasinskélio |iroskiirníkii se potbowati, n semena jsau jeden
káwKWjrli í^urogátiiw.

P. promínlmuj. \\. mutabilis L.in. Cav. diss. 3. f. 62.

/. í. Ilosa sinensis Mer. snr. /. 31. Flos horarius lUunph

4. t í). Hina - paili Rhced. 6. ^ 38 — 41. Ke zwýší 6'

wiewnatý: listy srdité, rohaté, blaloné, zakoníte, zu-

baté, jako rozhy píplsnalé, skoro co ruka weliké: a-
píky a palisty pjsnaté ; stopky úžlabíkowé, ojedinlé,

zdélí skoro listu ; kalíšek 8—lOIupenný \ kalich uštw pro-

dlaužených, Sžilých ; koruna weliká, pekrásná a zname-
nitá promowáním barew , nebo ráno, rozwivvsi se,

jest istobílá, w poledne bled masovvá, na weír ržo-
wá, se západem slunce wadne; tak se promíiuje, když
slunce swiií *, pakli obloha zakalená, trwá istá blost
pes poledne, a to znamení, že na weír bude pršeti

;

u nás kwt Irwá 2—3 dní; plod jest syrekowiiý, .^brá-

zd}', s mnohými msíitými semeny. — AV Indii wýobo-
dní, Kwte celý rok. Trwá toliko 5 let. Ti •

Kra, listy a kwty sliznaté a obmekující potebují se jako

|iroskurník.

P. pílmowij% H. Abehnoschus Lin. Cav. diss. 3. t.

02. /. 2. Caltu gasluri Ehccd. 2. A o8. Granum moscha-
tum lininp/i 4. /. lb» Lodyha 3— 6' wysoká, pímá,
draslawá ; lislv štílowil srdité, Trohé, zakoníte, zpilo-

wané, dralawé ; stopky úžlabíkowé, delší apíku ; kalíšek

8— 9lupcnný : lupeníjw podlaulilých, reabalých, pízaub-
kowanych ; koruny dost weliké, žluté, na dn nacho-
wéí tobolka huatá, wejcowiiá, jehhincowilá, 2" dlauhá;

semena weliká, zakulalle ledwinowitá, árkowaná, še-

dohndá, asto pížmcm zapáchající. — W Indii wýcho-
dní a Egypt, odkud do Ameriky jižné pesazen. Q.

Semena jsau w fetených krajinách oblíbena pro líbazaý zá-



pach, auo i w lékaFsíwí se potFelmji, kii kterémuž konci i do Ewro-

py piwázela se a piZnwwijini (Bisamkorner) slaiila.

§, 4. Mchjifky o lunoliych semenecli lysých. Koruny rozší-

ené. Kalíšek iiinohohijienn)'. Kalich pak pucliýowit nafauklý.

P. huclinowý. H. trionum Z./i. Lam. t, 084. y. 3. Cav.

(liss, 3. t. 6i. /. 1. Schk. t. 193.* Koíon tenký, wtewaa-
l}', mrcasatýi lodyha pímá. V?— 2' wysoká, od dola w-
tewnalá, roxtraiišen ztuha chlupatá, na láncích s ca-

rau kratších hunin znamenaná ; listy nestejné zejkowan
zpilowané, dolení celé nebo 3rohé, hoení 3dííné : la-

lokinv klínowitych anebo kopinatých, jichž piostední
pedlauhj a asto skoro protisený, postranní nestejn
Sdílné; palisty sídlowiié aneb píšttinowité ; stopky

ojedinlé, w úzlabíkáoh nad prostedkem lánkowané,
pod lánkem s chlupy roztraušenymi, nad ním ale hu-
slymi, tuhými', kalíšek 10— IGlupenny : kalich nafauklý,

blawý , iílnatý a žebernatý ; koruna 2 nebo 2V2krát

delši kalichu, plátkuw obwejitých, u wnitr sirkowých,

na dn erné brunátných, wn wíce mén taktéž nab-
hlých : prašniky ryzé ; nitky, nlky a blizny ern bru-

nátné, tobolka zwtšelým kalichem zastená, ern zele-

ná, hružlatá, draslawá ; semena ledwinowilá, ernohndá, s

uzlíky žlutaw hndými. — Roste w Africe, italií,

Krajin jižné. Kwte w lipnu a srpnu- O.
Kwty jeho autlé w jistých dobách dennícli se rozwfjejí a tr-

wají nkolik hodin. W našidi zahradách hojn se sází.

§. 5. Mdiýíky o ninohýcli lysých semenech. Kalíšek llu-

peoný, lanohozubý.

P. kyselý. H. Sabdariffa Lín. Cav, diss. 3. 1. 198.

f. 1. Boiipl. nav. 1. 29. Lois. amat. (. 29(5. Lodyha
zwýší 2— S', zelinná, twrdá, nejlysejší; listy lysé, zubaté,

dolení wejité, nerozdlené, hoení 31aloné, dole klí-

nowil ztížené ; apíky dlauhé ; kwty úžlabíkowé, oje-

dinlé, písedawé ; kalíšek I2zubý a erweny nebo zelený,

pilysý j kalich žlutawý ; koruna zwonkowilá, bled žlutá,

ponaervvenalá, u wnit nachowá, 2" dlauhá ;
plod wej-

cowity, obraný, u wnit plny ch.lupiiw bílýc!i> semena
ledwinilá, erná. — W obojí Indii. O*

Koen horkV otwírú ; kra a listy kyselé obsahujíce mnoho
kyseliny šowíkowé jedí se co zelenina, a protož rostlina na Antil-

lách a w Karolín se sází; panpata prídnžnatá zadláwají do cukru

a jsaa prý dobrá k jídlu.

P. lípowý H. tiliaceus Lin. Cav. diss. 3. 1. óo. 1.

Paili Rhced 1. t. 30. Novella Rnmph 2. t. 73. Ker
12— 15' zwýší, nkdy jednokmcný, stromowitý, na ste-
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wíc tlustý, ozdobný ; kúra snadno dA se laupali ; díwí bílé,

lehké; listy G" dlauhé ,
8" široké, priokrauhlosrduité,

zakoníte, zejkowané, na rubu šedopýilé; palisly weli-^

ké, wejité, objíuiawé, padawé ; stopky ážlabíkowé a

konené, jednoduché nebo rozdlené ; kwéty dost weli-

ké, zwonkowité, žlutawé, u wnitr hndonacho\yé ; kalíšek

lOzubý; kalich delší o lalocích á kopinatých; plod pls-
nalý, brázdý : pauzder osemcnnych. — W Indií wý-^

chodni, Ostrowech jižnomorských, nyní též w Indii zá-

padní, Skoro celý rok kwéte. ^ .

Strom ten sázejí w ulicícli pro stía, též do plotuw, a náleží k

utšeným. Z lýka dlají dobré prowazy a lunty. Welíkými listy

prikrýwajf liokynS swé kosiky. Koreo ííojaoslizý, jakož i listy a

kwty potielnijí jako my proskurník.

§. 6. Kalich ufatý ; kaiíSelj; 31upenný, padawy.

P. topoloivij. íí. populneus Lin, Cav. diss. 3. /. 55.

/. 1. Bupariti Rh^cd. 1. /. 29. Malvaviscus populneus
Gacrt. t. 13'>. Thespesia populnea Corrca an. niiis. 9.

25. f. Strom ladný, mírné wysoký, I '/V tlustý, wždy
zelený s pkným košem, žádným hmyzem netrpící; listy

na pí dlaulié a skoro taktéž široké, piokranhlosrdité,
zakónité, 7žilé, na rapícich co pi-st dlauhých ; kwéty
4" weliké, zwonkowité, žlulawé, di-íwe toliko dole pak do-
cela nacliowé; plátky zaokrauhlé, na konci árkowané,
trochu oblaukowité ; kalíšek lupenu oárkowitých, prcha-
wých; kalich wyhlíží jako miska žaludowá o 5 welmi
nepatrných zubech; plod kulow.itý, kruchý, 5pauzdrý,
wn stíbrn bílý; semena 3hraná , hndá, obrostlá

hauninau žlulawau^ — W Indii wýchodní a pa Ostrowech
spolených. 5 •

Díwí Mlé, mkké, jako jedlowé, s lety ale mén patrnými,
potebují na ná>troje hudební. Z kúry dobýwají lýko. Z poranných
wtwí a nu pólo zralých plodiiw prýští se šfáwa lepkawá, žlutá,

kterau, jakož i zwaeninu listowau, obracují proti kožním chorobám;
koen ale užíwají w horekách žluních a proti auplawici.

P. pomo^kij, H. litoreus* \\. macrophyllus Oken.

Novela litorea Rmnph 2, t. 74. Strom anebo ke s

kmenem kiwým, brzo rozwtweným ; listy na pí dUu-
hé, 5" široké, koenné a plné halek, ostatn jako u
pedešlého uzpsobené, toliko že jsau 5žilé a kratšími

rapíky podepené ; kwty žlutawé, dole krwavvé, okolo 3

hodin se zawírající, na weer masowé barwy nabýwající,

a padajíce tmawoerwené; plod 2" tlustý, 1" wysoký,
dewnatý, erný, o 15 semenech welikých, bezchutných.
— Po skalnatých pomoích na Rlolukách. 5 ^^ •

Díní wnušt^é jest bílé, deK ale hndÝ> £ernawS merhowaný

;
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chatná komnít a ndwJiin, npiuá liorkosli pedešlého, a tudy |)?(jem-

nu se tiiíwá: protož objtjn) lék poti klání w hokn a žreníodwt;-

tríi pociiazejíc/iiiu ; též i (rulilái je potebují. Listy kot nné a za-

kyslé z mládí slauž co zleniua a w betelu. Z kry dobjwají Hk< ,

J?a\\lm'k. Gossypjum. Balmwolle.

Kaliflí pohárowitý, lup 5zubý, s kaliskem wellkym

ze 3 lupemnv srdeiiycl), dole srostlých. Cnelky 3 nebo

ó, skoro docela sroslléí Tobolka 3— ópauzdiá, 3

—

h-

chlopná : pauzder iiinoliosemennýrh. Semena dlaubau

wlnau zaobalcná.

B. zclinný. C herbaceum Z'/?. Blak. t. 35 i. Cav.

diss. 6. t. 164. y: 2. Bawlna sMa(. Háj. 96. B. — frcL

116. C. Lodyba I— 3' wysoká, pímá, wíce méné wéle-

wnatá, nábore bawhikowaná, až i pbnatá ; listy srdité
okraublé, 3—ólaloné ; lalokúw wejitýcl), tupýcb, brot-

natýcb, celVcb, na lici šerpiwaunké, na rubu pýiié,

a nad dolejškem prostední žily podlaublau žlazau opa-
tené ; apikv králce buiiaté, ern tekuwané; kwly
úžlabíkowé, ojedinlé, králkostopené, skoro 2" dlaubé,

bled žluté, we dn brunátné; lupeny kališkowé zsliha-

n zpilowané j tobolka nejcowitá, ostrá, ocblopná, znící

wlaskébo occlm ; semena wejcowitá, co brácb weliká,

pikrytá wlnau dlaubau, bílau, a pýím pewn pirost-

lým, králkám, bílým. — W Lewantu a Eí^yptu, kdežto
od nejdáv\njšícb asvv se sází; odtud do obojí Indie,

a pozdji do neijižnjiií Enropy pesazen. G>d •

B. indshij. Ci. indicum lÁn. Cav. diss. t. 169. fíiimph

4. /, 12. Lodyba 10— 12' wysoká, wtwí pýitýcb, na
konci skoro winkouanvcb ; listy mírn welike, 3— .olalo-

né : lalokíiw tupýcb, králkýcb, wejitýcb, wezpod be-
zežlazvch ; kwíy dost wcliké na králkýcb slopkacb; lu-

peny kališkowé na konci málo nastíbané; plalky žluté,

dole se skwrnau ern brunátnau ; tobolka wejcowitá,

bomolouiiá, ostrá, 3— í cblopntni se otvvírající; seme-
na ernawá we win blostné. — Roste na n)í$tecb wlb-

kýcb Indie wýchodní, kdežto i sází se. CJr
B. stomuwiti). G. arborcum Lin. Cav. diss. 6. /.

165. udu paiti llliccd. 1. 1. 31. Strom ló— 20' wyso»
ký í wtwc na konci cblaupkowané ; lisly ólalon dlani-

lé: lalokw kopmatýcb, illinkau králkau brolitýcb, we-
zpod IžJazýcb; apiky trocbu bualé, juko i žíly na
rubu; palisty drobné, sídlowiié ; stopky krátké, ojedino*
léjlkwlé; lupeny kališkowé celé, nkdy trojzubé; koru-
ny nahndle crwcné; tobolka wejcowiiá, ostrá, 3— i-
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chlopná ; semena w bawlne hojné, pebilo zaobalená. —
Roste w Indii wýcliodní, tóž w Arábii a Kgyptu; \v Indii

pro mkkost a blostnost obzwlášl se liledá. 5 •

B. réwolistj). G. vitiolium Lam. Cav. diss. 6. /. IGO.

G. arboreum Mci\ siir. A 10. G. latiolium Rinnph 4. /.

13. Wetwe skoro lysé, jako rapíky polraušené tekami í

listy weliké, dolení olalon dlanilé, boeni 3laloéné,

wezpod Ižlazé, pf"eostré, na líci lysé, wezpod plsiiko*

wané ; kwty weliké, žlulawé, we dn nachowé; lupenv
kalíškowé drípnaté; kalichy dole 3žlazé.— Roste w Indii

wjchodní. 5 •

B. srstnatif. G. hirsutum Lin. Cav. diss. 6.. /. 167.

G. frutesc. Phik. altu. t. 299. yi 1. Lodyha 3— 4' wyso-
ká, rozkladité wetcwnafá, wétwieky a stopky srstnaté

;

listy hoeni srdité, nerozdlené , dolení 3— ólaloné,
wezpod Ižlazé; kwty ku konci wtwiek postawené,
weliké, našpinavvle nachowé ; tobolky vvejcowité, 4pau-
zdré, skoro zwící jablka; semena zelenawá vv bawln
petenké. — W Americe horké. 0,<5'

B. iliUý, G. religiosum Lin. Cav. diss. 6. /. \^'í. f.
1. Diet- se. naf. afl. 3. 1. 136. Poloke 3— 4' wysoký s

wtwemi rozkladiiymi , chlaupkowanými, s wétwikami
ern tekowanými ; listy srdité, pýité, 3—ólaloné :

laloktiw trojúhelných , ostrých anebo pizakonity cli,

wezpod na ])rostední žíle jednožlazých ; kwty weliké

(w prmru 3palené), jako u bawiníka zelinného bar-

wenéj kalich žlutý, pítrojlupenný, dípnatý, huatý; to-

bolka wejcowit cliptiná, ostrá, 4— 6chlopná; semena
8 bawlnau dlauhau, žintau a pýím krátkým, žlutým,

pewn wáznaucím. — W Indii zadní a w ín, kdežto

hojn se sází; též do Indie západní pes^Jzen, 1\jH»Ó*
B. barbadskij. G. barbadense Lin. G. frutesc. Pluk.

alm. /. l88. y. 1. Ke G— 15' wysoký; wtwiky pyilé
nebo lysé jako apíky a stopky ; kalichy a tobolky er-
nožláznat tekowané; listy dlauhoapíkaté, dole srdi-

té, 3— ólaloné: lalokw wejilých, naped siln zauže-

ných, hrotitých, na líci pílysé, na rubu pýité nebo
plstí pak dílem miznaucí porostlé, na tech posledních

žilách žlázu nesaucí; stopky úžlabíkowé nebo protilisté,

též konené, nejastji kratší apíku ; lupeny kalíškowé
peweliké, drípnaté; kalich pemlce tupozubý í kwt
weliký (rozwitý 3" w prmru) jako bawiníka zelinného

barwený; wajeník huatý; tobolka wejcowitá , ostrá,

lysá, 3chlopná ; semena ernohndá we win tenké, bílé,

snadn satelné, bez pýí. — W Indii západní netohko



diwoky, ano i sázeny; též peneseny do Indie w^chod
DÍ, Afriky a jinam. "^ .

To jsuu rody. ježto w rozdíinych krajinái-h mezi obratníkoina

a podlé nicli w inírnýcli podneliích se sázejí pro bawinu. DlunliNin

sázením, ))odnebíiii a píidaii rozmanité mají odrodky, tak že tt-žko

bywá ustaoowiti, co rodem, co odroúkem.
Rozdílné bawiníka rody, jsauce doma w krajinách meziobrat-

nfkowýcli, toliko tam anebo blízko obratníkw w podneliírli mírnýcb
8e daí. Na sewerné pulokauli w Hlwrope, Asii a Americe wiiber

až k 40 *, w nkterých krajinách jesle k 41 °
; n. p. we Wlasch až

po Neapoli, we Španielích po M alencii, w Asii sahá až do íny a

Bucliarska, a w Krymu na jižné aiiboíi až ke 4.') *. Na jižné polokaiili

sází se až k 30°. Mezi fema mezema bawiníky se wsiide u welikém
innožsiwí sázejí. Mezi obratníkuma sázejí .se ješt wysoko na Lorách,

n. p. w Americe we wýSce 4200' nad morem. Ze semen wytlaiije

se olej, který we wlastech bawiníkowých jest wáženým lékem.

Bawiníky sázejí se pauze pro bawinu, která stala se náramn
znamenitNiii zbožím kupeckým, co liotowení tkanin bawlnných w
Kwrop a zwláste Anglianech takowé náramné pokroky udlalo,
takže všeliké jich množstwí do Indie oboji a do Cíny se zawáží, al-

koii odtamtud i bawina i obdláwání jí wlastn pochodí.

PODSLUKENÍK. SlDA. SlDA.

Kalich na 5 klaný, bezkalíšen). Cnlek mnoho, do>
le srosllyrh. IMod složený z mchýíikiiw h— 30, píesle-

nowii po.stauetivch, s osau wice n)én srostlých, ostrých

nebo zobanitých, uzráním od sebe se oddlujících, nej-

caslji 2chlopných, 1—mnohoseinenných.
Pokolení to wíce 200 rod obsahuje.

P. kanúrski/. S. canariensis IfílUL S. alba Cav. diss.

1. t. 3. J. 8. Ker nízký s kmenem lysýiii, oblým, w-
tewnalým; wiwe popelawt^ ; listy stídawé, piísedawé,
wejité, podlauhlé, lupaunké; lioení užší, árkowitoko-
])inal, ostré, zpilowané, na líci zelené a lysé, na rubu
bélaué mkce pyíilé, ípalcowé nebo delší; apíkv pe-
kráikí palisty ŠJtinowiié : kwty ojedinlé, iižlahickowé,

na stopkách co list dlaiihých, ikwtych. nifowitých, je-

dnokolennVch ; kalich lysý, zelenawý, hranatý : uštiivr

] locliých
,
príkosotwerených , ostrých; koruna bílá,

málo delší kalichu; rochýííkiiw 9— 10 hndých, hrana-
tých, Isemenných, 2hroivch. — Na Ostrowech kanár-
ských. ^ .

Kuuáané potíebnjí jeho listy na místo ?aje {leimarslctjnx zva-
ného) ; chuti jest nahoklé, lahodné, a žene na pot. Listy trhají po-
zorn a SH.ší we stínu. Aby nemohly nanlhnauti, schowáwají je w
nádob isté, zawené.

P- hnmolahj. S. pyranudata Cav. diss. 2. /. 1. J-
10. tt 6. /. 194./. 1. ker 2—Sstewíný, pímý ; listy
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píokrauhlosrdcil , 7.akonit«, Jvs^, Spalrovré : glopky
njnohokwté, chocliolicené iní dolíroiiiay lolu koneonau*
listnalaii ; kwt'ty drobné, žlulé, nicliýííkvv ') aksamítna*
l}ch, králce dwojlirotých. — W kowišlích na pomoí
Indie západní. ^ .

Koín, kwty a soiikmio potebují we wlasti jeho jako my sléz,

t lodjli dlají kartáky nu zuby.

P. divojrohij. S. Abiililon TJn. Honit, s^yst. 8. 1. r»h

Abutilon Avicennae Mat. IVel. 134. C. Lodyha pímá,
2— a' wysoká, jednoduchá nebo máhj \ví*iewná , oblá,

jako cehi rostlina husle aksamílow p^itá ; listy dlau-

hoapíkaté, široce srdité , zakonila' , zubalé ; palisly

šídlowité, prchawé ; stopky nad prosledkem klaubnaté,

kratší apíku, úzlabíkowé, Ikwté; ušly kalichowé ko-

pinal wejilé, na plodu se zweliující; koruna dwakrát
delší kalichu, žlulá : plálkw obwejilých, uatých? n)é-

chýf-íkw 10 — ló uatých, dwojzobaných, ernaných,
mrlnaiých ili chlupalýclí, nejastéji 3semenných; seme-
na úkosné ledwinowitá, imawé hndá, s uzlíky bílý-

mi, piewowilýini. — W Ewrop jižné, w Asii prostední,
Americe sewerné. Kwéle od erwna do záí. ©.

W ín se sá/í, proto že wlákno jelw> jako konopí dáwá so

zdláwati. W lékaistwí mže se potrebowati jako sléz a proskiirník.

Podadí 2,

CEJBOWITÉ. BOMBACEAE,

Crjba. Bombax. Wollbaum.

Kalich zwonkowité bandaskowitý, skoro uatý nebo
neprawideln na 3— ó klaný, Plálkiiw 5 nejdoleji srostlých.

T>inek mnoho jednobralrých anebo nahoe plibra-
trých. Cnélka 1 s bliznau hlawowilau, ólalonau. Tc
holka dewnatá, 5pauzdrá, óchlopná ; pauzder mnohose-
raenných. Semena winau huslau obalená.

Stromy >veliké, listí prstnatéiio, kwítí welikébo, nejCasteji po-
bonílio.

/?. nialalmrslid. B. malabaricum Dccuml. llheed. 3. /.

Wl. Ihixb. /. 2i<S. Strom hO— lOO' wysoký ; kmen 6—1'
tlustý, kolcatý, s korau hluboce ro/.sedlau, šedau a ko-

šem welikým, skoro peslcnowilé wtewnalvm ; wélwí téi

mnohými kolci naježených; listy dlauhoapíkaté, prst-*

naté, l. zpténd nebo zsedmene'; lístky podlauhle kopi*

naté, ob.ik zakoniti, celé; palisty malé, padawé ; kwoty

chomáené ped listím puící : kalich tlustým kožnatý, ne*
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stejn 2— 31alonv, pak lilaubji rozštípnuty; plátky asi

4" dlauhé, eliplin potilaulilé, ostré , masité , driwe
rozložené, pak poduinuté, wné bled erwené, u wnit
erwcovvé ; tobolka elipsowitá, na obojím konci ztene-
ná", nepatrn obraná, 5— 6" dlaubá, k okurce podo-
bná; semena obwejcowitá, ernawá, wlnau bílau hedwá-
bowitau obklíená. — W Indii w^chodní. 5«

Bawloa od toho stromu poi liodi, krátká jsauc, nehodí se ku
pedení ; dobrá ale jest k wycpáwání polštákiiw, podušek a iiiatrac.

Kra korenuwá a kiuenowá, téz hojný med kwtowý, jsau lékarstwíin

w Indii wýdiodní.

C scdincná. B. septenatum Jacq. am. picf. t. 261.

/. 55. B. heptapliyllum Lin. Hozeznáwá se kmenem ne-

kolcat}in, korau tíustau, korkowitau. — Roste w Kar-

tagen.
C vihowitd. B. Ceiba Lin. B. quinatum Jncq. am.

piet. t. 2G1. y. 54. Strom ješi wyšší a tlustší nežli

cejba malabarská ; kmen kolcaty? listy ptné: lístky

kopinaté , celé, zaubkowané, ostraunké ; kalich malý,

zwonkowitý, drobnice ozuby ; plátky dole srostlé ; trub<

ka tyinkowá dwakrát delší kalichu, nálewkowitá, roz-

délená na pt pramenw ; wajeník ptihraný ; tobol-

ka weliká, ihowitá, na konci wllaená, pikrytá wl-

nau kráikau- — Roste \v Americe jižné, obzwlášt oko-
lo Karlagcny. 5 '

Toho rodu a pedešlého kra koenowá a semena slauží w
lékarstwí, listí mladé, sliznaté Negriím za zeleninu, bawina jako cej-

by in:tlai)ar8ké k wycpáwání, kmeny wjdlaLané za kocábky, do nichž

tebas 150 lidí se wejde.

Kapok. Eriodendiíum. Wollbaum.

Kalich holý, tup olaloný. Plátkw 5, dohroma-
dy a s trubkau tyinkowau srostlých. Tyinky nitek

dole \v kráikau trubku srosilych, na konci obratrých se

swa/.ky až na konec srostlými a tu 2— 3 prašníky ne*

saucíu)i. árkowilé nebo zatoilé a jakoby jediný pra-

ík pfdstawující. Ostatn jako cejba.

A'. cfloUstecni). E. anfractuosum Decand. Bombax
])cntandrum £,i'n. Cav. diss. b. t. 151. Jacq. am. piet. t.

182. liriophoros javanica Rumph 1. t. 80. Pania paniala

Hheed. 3. /. 49. Strom 30, anobrž i 100' wysoký, díwí
ueÍMii lehkého, kehkého, wtwí wisutých, kry zelena-
vé, poseté bradawicemi welikými, bomolowitými, kolco-
"itými; listy prstene, ze 1— 9 lístkvv kopinatýcb, ce-

lých, anebo zpilowaných , ostrých; apíky predlauhé ?

10

m
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kwly úžlabickovvó, chomj^cné ; koruna bílá, wné huna*

tá ; swazkiivv lyínkowjcli o s 2 nebo 3 prašniky za-

toilými ; tobolka zdélí */?' k okurce podobná; semena
zwící hrachu, wejcowitá, ostrá, zaobalená we wln krát-

ké. — Roste w Indii obojí. 5 •

Bawlna krátká slaiiží k dlání polstáw.

Žlutowlník. Ochroma. Bleichwolle.

Kalich dole trubkowilý, pínálewkowitý, sotT^^a na
patero klaný : uštw planých, 3 okrauhlých, 2 ostraun-

kých. Plátkuw 5, kalichu delších. Prašniky zatoilo.

Blizen h. Tobolky s chlopnmi u wnil wlnau hedwá*
bowitau odnými. Semena podluhowatá.

Z. jchlalenij. O. Lagopus Sivartz. Bombax pyrami-
dale. Cm\ diss. 5. t. Ió3. Strom 20— -iO' wysoký s wt-
wemi rozkladitými, rozhami hladkými, kehkými, sochatý-

mi nebo roztrojenými 5 kra tlustá ; drfwí lehké, bílé

»

listy weliké, ti wíce dlauhé, apíkaté, srdité, zaokrauhlé,

na líci lysé, na rubu plsnaté, rozdlené na h nebo 7 la-

lokw pemlkých, zaubkowaných ; kwty mnohé, pewe-
liké, bled rudé, na stopkách ojedinlých, úžlabíkowých,
petlusiých, 3—4" dlauhých ; tobolka skoro wálcowitá,
óbrázdá, lOhraná, i wíce dlauhá; semena we win
erwenavvé. — Na Jamaice a Antiliách. Kvvte w ledna
a únoru. 5 •

Wyprawujf, že pknost klobankfiw plstSnýcli anglických pocho*
dí piinícliáníiii bawiny tolio stromu. Díwí lehké jako korek.

KOLPERÁK. PoURRKTIA. PotJRRBTiB.

Kalich nahý, ódílný, zwonkowitý, stálý. Plátkw 5.

Tyinky srostlé w slaupek na konci bbratrý. Prašniky
Ipauzdé. BHzna hlawowitá. Tobolka kožnatoblánatá,
s 5 kídly nejwlšími listowitými, nepukawá, mnohopau-
zdrá, pauzdry nejmnožšími pometalými Ipauzdrá, Ise-

menná.
K. jaworolisltj. P. platanifotia H. tt Bonpl. pl. cquin.

2. t. 133. Cavanillesia platanifolia H. B. et Kiinth. Strom
ztepilý j kmen GOsiewíný, 2— 3' tlustý j listy píštítowi-
té, o— llaloné, na l' dlauhé, podepené apíky o
polovviku kratšími; kwty P/i" dlauhé, w okolíky roz-
poslawenéí kalich erwenawý ; plátky jazykowité , u
wnil masowé, wn rezawoplsté ; tobolky podluhowaté,
kídel skoro 3" dlauhých. — VV Kolumbii. Kwéte w
beznu a dubnu. 5 •
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Senipna sladká a olejnatá jedí ; olej / nícIi dobytý potebují w
kiicliyni a iékastwí.

KaŠtasák. CašOlinea. Carolineé.

Kalich skoro uatý, stálý. Plálkiiw 5, pedíauhýcli.
Trubka lycinkouá nahoe na patero klaná. nlka pe-
dlauhá, óblizná. Tobolka dewalá, pak Ipauzdrá,
óchlopná, mnohosemenná. Semena holá.

Stromy okázalé, list&w prstnjch, kwtw krásojcb, preweli-
kýcli, úžlabíkowých,

A', zpanilý. C. princeps 2!,^. AiibL 2. i. 291. 292.
Cav. diss. 3. /. 72./. 1. Lam. t. 589. Strom 30—40'
wysoký, kmenu rowného, na wšecky strany rožwtwe-
ného í listy o dlauhých apících ptné nebo osmené,
-prstene: lístkw ivejilokopinatých, zakonitých, celých,
lysých? palisty krátké, padawé ; kwty peweliké, krásné,
ojedinlé, úžlabikowé, na krátkých stopkách; kalich
zwonkowitý, nepatrn 5zubý, kožnatý

; plátky árkowito-
podlauhlé, na konci podhnuté, llustaunké, u wnit žlu-

té, wn zelenawé ; trubka lyinkowá trochu kratší ko-
runy, až do prosted na ó swazkw rozdlená, erwe-
ná, s prašníky nachowými j nlka delší tyinek i s

bliznami erwená ; tobolka elipsowilá , tisaw huatá,
6— 7' dlauhá ; semena lisawá, zwící kaštanw. — W
Americe jižné, obzwlášl w Guian, na místech moem
zatopených. Kwte w lednu až do bezna. 5 •

Toho krásného stroiím list mladý a kwet se jí co zelenina,

semena peená jako u nás kaštany. Též co lék má swua sláwu.

K. znamenitý. C. insignis Swarfz. Bombax grandiflo-

, rum Cao, diss. d. t. to i. Strom wyšší a štíhlejší nežli

pedešlý. Listy sedmené: lístkw obwejit podlau-
hlýcli; kwty peweliké, peozdobné, ojedinlé, iižlabí-
kowé ; kalich obšírný, chobotnatý 5 plátky auzké ,

ó"

dlauhé, nejerwenjší , pímé, na konci okrauhleném
rozložené 5 trubka tyinkowá jako koruna barwená, tro-

chu kratší než ona, ukonená prašníky drobnými,
v.áhalými; nlkn tlustá, delší tyinek s bliznau ózu-
Lau ; tobolka skoro kulowatá, zwící dtské hlawy. —
\\ rasilii, na Marlinice, Tabagu a j. 5 •

IJako prwní se potebuje.

A', nádhennp C fastuosa Dccand, Xitoxochitl Hern*
T. G8. (ob. pedobr.). Podobá se pedešlým. Listy

lné : lístky obwejilé, tupé; kalich uatý, nejcelejší;

plátky co krew crwené, od dola podwinuté. — Roste
w INowé Hispanii na místech mírn horkých. 5*

10*
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V
KoFenowá kra w lékastwi se potebuje.

Zadoprlník. Cheirostkmon. Handblume.

Kalich prízwonkowilv, dílný, wn dole Slistenný :

ustw padawydí, lliisiyrh, u wnit barwených, dole dub-
K()".vanych. I'iálky žsidné. Tyinky nitek srosll}ch w
iruhku na konci na patero klanau : uštw jednostran-

ných, na konci ncjúíni hrotitých, na hbetu ncsau-

cich praSniky 2, árkowité, na did pukající. Cnlka I

s bliznau ostrau. Tobolka podluhowatá, dhraná, 5-

hlojiná : chlopni u prosted pehrádky asto huaté
nesaucích. Semen w každém pauzdru 15— 18, wejilých,

masíkem opatených.
P. tvodoklcnowilij. Ch. platanoide^ //. ct BonpL pl.

eq. 1. /. 44* Tilcs ac. petrop. ó. t. 9. Lam. t. 97(í. Diet.

se. nal. ad. 3. I. 139. Strom má kmen 15' wysoký, V^lí

tlustý, koš husiy , wétwe rozewené ; listy stídawé, a-
pikaté, srdité, ó—7laloné, na líci lysé, na rubu pls-
naté, plawé; palisly kopinaté, prehawé ; kwéty weliké,

ojediiiMé , stopkaté, protiapíné , na konci rozeh ;

stopky Ikivélé, plsnalé; kalich korunowity, P/j" dlauhý,

wn plsnatý, niirviawMý, u wnit pkn erwený ; nit-

ky tyinkowé piedsiawují jakoby ruku s prsty ; tobolka

ern plsnaiá, dewnatá, 3" dlauhá. — W Mexiku. Kw-
te w listopadu až do ledna. 5*

Dlaiilio znali toliko jediný strom n Toliika a Indirtné se iiiii

koili. Pozdji Hiiiaboldt a Bonpiand wíce jich nalezli a zewrub
|ioj)sa!i, líwly proti padaucnici potebují.

Baiiobab. Adansonia. Adansonie.

Kalich holý, padawý, odílný. Plátkw 5 do pro-
sted skoro srostlých. Trubka tyinkowá wzhru rozší-

ená a rozložená. Cnlka nejdelší. Blizna pramenatá
nebo hwzdowitá. Tobolka dewniilá, nepukawá, 10-

pau/.drá : pauzdcr mnohosemenných; semena obklíená
dužninnu ninuriatau.

Toliko jediný rod známý.

B. prslnali'!. ^' dígitala Lm. Cav. diss. 5. /. 1.. hnm.
588. Baobab Alp. aeg. t. 67. Strom 60— 70' wysoký;
kmen toliko 10— 15' wysoký, 20— 27' ale tlutstý, a tudy ze
wšech známých strom nejtlustší ; wtwe na wšecky stra-

ny se rozkládající, 60— 70' dlauhé a co kmeny stromo-
wé tlusté, dlají koš 120— 150' široký, který konci na
zemi sahaje dlá kupu oliromnau, polokulowatau, takže
z blízka jako malý les wyhlíží j koeny wodorown pod
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zemí ro/.bíliaiú>í se w délku JOO—-120' » listy na dlauhych
rapících ptnt* nebo sedmené, prslrné (na mladých
trojené nebo ojedinlé) : líslky obwejitoeliptiné, oslré,

dole klinowilé, z piedu wíce mén zubaté, lysé ; paiisty

šídlowité ; stopky ojedinlé, z úžlabiek nejdolejších li-

slw, Jkwté, odwislé ; ušly kalichowé kopinalé, oslré,

podwinuté; plátkv obwejité, tlustaunké, rozložené na
rowno, bílé, 4" dlauhé, a kwl rozwilý jest 4" dlauhý a

G" široký ; to!)olka obwejcowiiá, elipsowitá, J— !•/*' dlau-

há, plsnatá, nejastji lOpauzdrá, s prebrádkami kož-
nalymi, asem od slaupku se oddlujícími ; semen po
óO— 60 w každém pauzdru, úkosíi ledwinowilýcli, er-
ných, na zaátku ponoených w dužnin erwenawé,
haubowité, pak bílé a maukowité. — W Africe mezio-
bralníkowé a odtud do oboji Indie pesazen. List paušlí

w listopadu, erstwým se ozdobuje w kwtnu, w lipnu

kwle a w íjnu owoce zrá. 5-
Strom ten ne co do wýšky ale co do ohjeimi nejoliromnejš),

peryriile rostaucí w prwníili leteili. Jeho staí iižasuje wšecku
obraznost. Strom roCní má kmen w prmru 1', i'//'? * w5skii 5',

lOOletý prmSr 4', w>škii 29', lOOOletý priiiner 14', wvškii f b', 5150-
letý prmr 30', wviku 73'. Wšecky díly jeho jsaii bohaté iia sliz.

Strom jest obywatelíím Afriky meziobratníkowé nejiižiteCnjší. Listy

rozmakané, Inlo nazwané, jsau každodeuuí písada jídel ; dužnina z

plodw, píjemn náwinuá, jest potrawa oberstwiijící a žíze hasící.

Listy a plody jsau lékem peCasto užíwaným proti oemocem zimnii:-

ným a bhawkám. Slupky plodowé obsahují mnolio drasla, protož na
heoegalu dlají z popele a oleje paliaowého mýdlo.

Batan. Durio. Durio.

Kalich naliý, nepatrn ólaloný. PJátkw o, kalichu

menších. Tyinek mnoho, Sbratrych
; prašníkv zkrauce-

né. Wajeník nožiitý , šupinatý. Gnlka niowitá s

bliznau kulowatau. Bobule weliká, zakulatlá, mkkoo-
stenná, ópauzdrá, ochlopná ; semen w každém pauzdru
i— 5, wejcowitych, zaobalených dužninau bílau, slizna-

tau, na zpsob misku.

B. indský. D. zibelhinus Lm. Lam. L 661- Durio
liumph 1. 1. 29. Strom wysoký, alespo z owocných nej-

wyšší ; koš ídký, rozložený, cbudolistý ; kra žlutawé
popelawá, listy slídawé, odleblé, mírn apíkaté, weji-
tcpodlauhlé, celé, zakoníte, na líci zelené a lysé. na
rubu šupinaté a bled hndopopelawé, 5—6" dlauhé,
3

" široké nebo širší ; kwty bled žluté wynikají pod
listy z wlwe ano i ze samého kmene, we swazcích
na stopce konené, tlusté, krátké; kalich žlutý ustúnr
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okrauhlených ; plátky špinawe bílé, podduté jakoby Iží-

cowilé ; na wtwích tlustších zstáwají asi 3—i plody,

na tenších wetwích se nalézající slauží malým papu-
chiím potrawau ; plody jsau zwící lowéí hlawy, po-

dlauhlokulowaté; krka twrdá , tlustá, aniž dewnatá,
wšude posázená kolci žlulaw zelenými, mkkými, hra-

natými, jakoby brilianty, wn má 5 šw, podlé nichž

plod uzravv rozdluje se; w každém pauzdru 2— 4 se-

mena, jako holubí wejce weliká, podstatau kaštanm po-

dobná, a /aobalená dužninau bílau, slizkau a tcnkau

slupkau. — W Indii wýchodní na Malakce, Žáw, Bor-

neu až na Moluky okolo domw a polí, nkdy w le-

sech. Zraje w kwlnu a erwnu, nkdy po aruhé w
listopadu. 5«

Dužnina obseinenná, jako smetana wylilížjící, jest neililawnjsí

díl toho owoce jedlého. Mnozí mají to owoce. za uejwj hornjší

w Indii, w emž ale píchozí se nesrownáwají. Chuf jest laliodná a

sladká, zápach ale nepíjemný, jakoby cibulí zhnilau, který též i

owoce wydáwá a po celém dome rozšiuje. Neuwykli ani nechtjí
zstati, kde je jedí, Nikdá se neCesá, nobrž necháwá se upadnauti.
Za den nebo dwa již kazí se a erná. Když se urodilo, oby-
ejne následuji nemoci, protože wliiké powetí tenkrát panuje a že
se ho lid nemže nasytiti, ímž aujilawice a zimnice zlé powstáwají.
Clowk zmže 1—2 kusy* Rozeznáwají troje odrodky: bornejské
jsau weliké jako Cbán, tak že muž má jedno co nésti. Podlauhlé, nejlepší,

obzwlášt ryzí a na konci tupé, w každém j)auzdru 1 nebo 2 seme-
na muohaii dužninan obalená mající. Kulowaté malé mnoiio mají

semen, jsau špatnjší, wodnaté a rostau na Band. Jádra surowá
nejedí se, dobrá ale jsau waená nebo peená; dlají ale prý dus-
nost. Díwí twrdé dáwá dobrá bewna a stžn. Strom neádí sá-

zejí okolo domw, protože owoce tžké padaje, porušuje stechy
a lid.

Malajowé nazýwají strom batan, kwty buaa, a owoce flurioa,

durian, ducioan, dureyn, dry.

Zkraucenbc. IIelicieres. Schraubenbaum.

Kalich trubkowitý, na patero klaný. Plátkuw 5, jazý-
kowitonehetnatých, nahoe píiubatých. Tyinek 5— 10

—

15, na horu srostlých \v trubku bakowitau na konci mno-
hoklanau. Wajecník dlauhonožiný. Gnlck 5 , dole
srostlých. Mchýikw 5, Ipauzdrých, mnohosemenných,
u wnit pukajících, asto prawideln zkraucených, nkdy
rowných. Semena bezbílená.

S. lískolíslij. II. Isora Lin. Reichenb. mag. l» 48. /". 2.

H. Pluk. alm. t. 245. /. 2. Fructus regis Rumph 1. t,

n. /. I. Isora Murri Rhccd. 6. t. 30. Ker wypaušlí z ko-

ena daleko se rozkládajícího mnoho kmenw pímých,
kteréž wydáwají mnoho wtwí slabých, tak že na wodra
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položiti se musejí; Jisly liskowym podobné, srdité,

wejité, zubalozpilowanó, zakonité, šerpiwé, na rubu
plsnat<; , 6" dlaulié , o" široké ; stopky úilabickowé,
2—^4kwté; kalich trubkowatokejowitý, skoro 2pyský ;

koruna nestejná, skoro P/z" dlauhá : plálkw 3 hoe-
ních mnohem menších, barwy promnné, díwe jasn
nachowé se žilami tmaw modrými, pak stkwle žluté,

ern tekovvané, potom masowé a konen miniowé

;

tyingk 10 j plod wálcovvilý, dlauze hrotitý, aksamítnalý,

zdélí malíku, z ó mchýiíkw hranatých, zkrauceaých,
naplnných semenem erným, drobným, hranatým. —
INa Malabaru a Molukách, w pd písité. Kw. poiid '^

.

Koen žlutawý, zalioíkU' potebuje se proti ujímání w biše
a wyraženiuám ; u wod, w níž i)lody byíy moeny, kaupají dCti na

kee trpící.

ád 33.

MÉŠEISOWITÉ. BYTTNERIACEAE,

Kalich holý nebo kalíškatý, z lupenúw ;->, wíce mé-
n dole srostlých, ped rozwitím chlopnitých. Plátkw
5, podplodních, s ušty kalichowými stídawých, díw roz-

wití zatoených, rozliných, ídce nestejných anebo žá-

dných. Tyinky zwící lupenvv kalichow^ch anebo plá-

tkw, dwakrálné, mnohokrátné : nitek wíce mén jedno-

bratrých, nkterých pometawých ; prašníky zadní 2pau-
zdré. Worekw 5, nej ideji 3, rozdlených anebo w
jeden wajeník srostlých. Bilck olejnalý nebo dužnatý,

ídce žádný. Kel rowný s koínkem doleníra, dloha-
raa bud listowitýma , rownýma, bu asnatýma, bu
okolo pírka stoenýma, bu nejtlustšíma (w semenech
bezbílenýclj).

Stromy, ke, polokre, ideji byliny. Listy jedoodnclié, celé,

lalonaté, dípaté. Palisty prosté. Kwuty obojaké, náramn ídce
riiznopoblawé, prawidelné, nahé nebo kalíškaté. Stopky úžlabíkowé,
protilisté, 1— mnohokweté.

DecanduUe uwádí 220 rodíi, w 35 pokolení rozdlených, ježto

skoro wsecky rostau w krajinácli meziobratníkowýcli, nkteré w hor-

kém dílu mírnélio pásma. Jako slézowité obsaluijí umoho slizi, a

tudy mají ty samé auinky.

ílád ten rozdluje so na šestero podadí, jež n*
kteí mají za obzwláštní rody a jichž uwádíme patero.

1) LEJNICQimÉ. Sirculieao. Kwty rznopo-
hlawé. Kalich nahý, Maloný, padawý. Plátky žádné.

Tyinek 5, 10, \h, 20, nejdoleji jcdnobralrých. Waje-
ník asto nožkalý, i ó worekúvv oddlených složený.
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Bílek «)Iejnalý nebo žádný. Kel pímý, dloh w bílku

plochých, listovvitých, bez bílku nejtlustších, nestejných,

s koínkem wejitým, krátkým.

. 2) KAKAO IFNÍKOlFirÉ. Byttnierieae. Plátky nej-

astji dole poddutoklenulé, na konci w jazýek prodlauže-
né. Tyinek 10—30, i wíce. Nitek ó pláikm stíných jalo-

wých,jazýkowitých ; nitky ostatní stídawé, ojedinlé nebo
po tech, ptibratré nebo idce jednoprašniné. Waje-
ník opauzdrý : pauzder asto 2semenných. Somena
bezbílená s dlohama tlustýma, bu bílenatá s délo-

hama listowitýma, plochýma nebo swinutýma.

3) LICHOKTrÉTCOJFirÉ. Lasiopelaleae. Kíjlich ó-

dílný, plátkowitý, stálý nebo wadnaucí. Plátky drobné,
šupinowité, ídce žádné. Tyinky nitek šídlowitých, dole
srostlých, bu 5, plátkm stíných, bu 10, stídaw
pometalých. Prašníky na nitky piložené s pytlíkoma
piblíženýma. Wajeník 3— opauzdrý: pauzder 2 — 8-

wajegných. Worekw 5 dwojchlopných, asto ztuha
srostlých anebo píprostých. Semena wezpod masíka-
tá. Bílek dužnaiý. Kel pímý. Dlohy ploché, listowité.

4) KASLICOWITÉ. Hermanieae. Kvvty oboja-
ké. Kalich olaloný, stálý, nkdy kalíškatý. Plátkw 5,

ped rozwitím zkraucených. Tyinek 5, dole jednobra-
trých, protiplátených; prašníky wejcowité , 2pauzdré.
Woreky w jeden plod srostlé. Bílek dužnal mauna-
tý. Kel zavvený, nakiwený s koínkem dolením, dlo-
hama plochýma, listowitýma, celýma.

ó) KLANOCHOmrÉ. Dombeyaceae. Kahch Ólalo-
ný. Plátkw 5 pínestejnoslranných, díw rozwití zkrau-
cených. Tyinky mnohokrátné, Iadé, jednobratré, íd-
ce wšecky plodné, nejastji nkteré neplodné, nio-
wité nebo jazýkowite', jiné 2— 3 mezi dwma neplod-
nýma wíce mén srostlé. nlky 3—5, srostlé nebo
prosté. Wajíka w pauzdrech 2 nebo množší dwojadá.
Kel rowný w ose bílku dužnatého. Dlohy listowité,

asto na dwé klané, ploché nebo schumlané.

Podadí 1.

LEJNICOWITÉ. STERCUUEAE.

WSecky pebýwají mezi obratníkoina. Kroiu slizi iiiajf jeStŠ
prwek hoký nebo swraskawý, íJCeji koenný. Semena mnohých
jsau jedlá. Lýko nejmnožSícli múze se potrebowati co koaopí.
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Lejsice. Stkrcilia. Stinkbaum.

Kalich Maloný. Tyinek 10, ió, anebo 20, dole

srostlých w krátk}' pohár; prašníky po I noho 3 na je-

dné nitce. Wajecník ( nejasiji ) no/.iil) s nlkau
kivvau. Mchyiikw 5, oddlených, nahoe pukajících,

nejastji mnohosemenných.
L. wíjitri. S. Balanghas Lin. Diet. se. vat. atl. 3. t.

l-i3. (plod). Rhced. I. /. 49. Rumph amb. 3. t. 107.

Strom okázalý kmenu asi 10' w prmru širokého, s

korau llustau, popelawau a diíwím bílým ; wtwe dlají

koš hustý , obšírný ; na konci rozeh jsau listy stíú-

dawé, asi 9" dlauhé, 3" široké, wejcilokopinaté, tupaun-

ké, dole /aokrauhlené, nejcelejší, obak pílysé ; apíky
u prosted ztenené, o '3 kratší listu; klasy úžlabíko-
wé, odwislé, po odpadání listw se rozwíjející ; kalich

zwonkowiiý, ušlw árkowiiých, na konci sj>oien\ch,

wn chlupatých; wajecník dlauhonoziný, hualý : iilka
sehnutá; mchy iiky wejité neb obwejité, peodstál, lep-

ké; semena nemnohá, elipsowitá, ernohndá, lesklá, ^a'

dlauhá. — VV Indii wýchodní. Kw. w únoru až do dubna. 5*
Semena peená, cliutnajfce jako peCené kaštany, hojn se po-

zÍNvají. List a šfáwa plodowá sIímiží w lékarstwí. Z kmenu prý

praští se Ituiota ke klowatine arabské podobná

L. zakoncitá. S, acuminala Bcauv. ow. 1. t. 2i.

Slrom mírn wvsoký ; listv stídawé, podlauhlé, celé,

zakoníte, lysé, dlauhoapíkalé ; kwtv úžlabíkowé, la-

lné; prašníky jednoadé ; mchýríky Isemenné : semena
weliká, dužnatá, špinaw erwená, do fiaiowá ; taktéž i

kalich barvven. — Roste w Africe w králowstwi Owar-
skobenínském.

Semeno jeho, holn i )/urn zwané, podobá se mandli a má tu

obzwláSlnost do sel)P, že naprawuje clmf wody spatné, když se kan-

íá, nežli woda se pije. Podobnau \\las(nost mají také semena lejnicc

plfnaléy S. tomentosa Guill. cl Per,

L. baatá. S. urccolata Smith. Rumph amb. 3. /.

10". Dle jmní podobá se pedešlým; listy eliptiné,

pudlauhlé, oslré, wezpod bledé a drobnice aksamílna-
té; laty stažené, chudokwté, sotwa delší apíku ; ka-
lich baíikowitý, po kraji huatý. — Nedaleko Amboiny
a na ostrow Ilominoa eeném.

S«Mnen.'» její jsau jedlá.

7>. kropcnatd. S. guttala Roxb. Rhced. 4. 1. 61.

Listy wejité, tupé, tlusté, Ivsé, celé; hrozny pícho-
máené, odstálé, listu delší; kalichy u wnil wlnikowa-
né, otewené. — W Malabarsku na wrších.
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L. uprynatá. S. Ivira Sivartz. S. crinila Cav. diss.

h. t. 162. Ivira pruriens Aubl. t. 279. Strom 60' wyso-
ký, s wtwemi welmi odstáwajícítni; listy dost weliké,

strídawé, apikaté, wejité, lysé, na konci zakonité, ce-

lé, ídce trojlaloné ; kwty latné, samí desítimužné ^

mchýíky dole chlupy šllinowitými, tuhými porostlé, u
wnit se šttinami zrzawými, drobnými, paliwými. —
W lesech Ameriky horké. 5'

Rodn toho a pedešlého lýko se zdeláwá jako len anebo ko-

nopS a slauží k dSlání tkanin na Sáty a ku pedení prowaziiw.

Z,, smradlawd. S. foetida Lm. Cav, diss. o. t. 141.

Rumph 3. t. 107. Strom welmi wysoký kmenu pímého,
rowného, welifli wtewnatého } listy obšírné, apíkaté,

na konci rozeh, složené z 7—9 lístkvv podlauhlých, za-

koniiých, štítovvit rozpoložených? apíky pekrátké

;

kwty welmi smradlawé na latách bwaých, konených,
odwislých , chudowtewných ? kalich naerwenalý, wn
pýitý, u wnit plsnatý, s ušty hlubokými, kopinalými,

na konci podhnutými ; inchýíky 3" dlauhé, wejcowité,

ledwinowité, zakonité ; semena zakonitá, erná. —
Na Malabaru a Amboin. Kwte w beznu. 5*

^emena olaupaná js^n weln|i laiiodná a dúwají innobo oleje,

tilSTOHRAKÁK. HeBITIERA. HeRITIERB.

Kwty mnohomanželné. Kalich ózubý. Kwty sam-
í: Tyinek 5— 10, s nitkami w trubku srostlými, na

jejímžto konci prašníky. Kwty obojaké : Prašnikw 10,

sedawých , 2 mezi každým worekem wajeníkowým.
Worekiiw 5, Inlených, pak se promujících w
mchýíky kýlatokídlaté, nepukawé, ponietáním jedno-
semeni^é. Bílek žádný. Kel nejtlustší.

L,. pomoský, H, litoralis AU. Samandura Lin. Ba-

lanopteris tothila Gaert. t. 99. Nagam Rhecd. 6. . 21.

Rumph 3. t. 63. Strom pekrásný, kiwý , zwýši 20
mužw a ztlauští 1 ; wtwe oblé, rozdlené ; listy sm*
sinané, 6" dlauhé, 3" široké, slídawé, apíkaté, wajcné,
jednoduše žebernaté, na líci zelené, lesklé, na rubu
blawé, pýíkowaué , atlasowit lesklé; apíky tlusté,

6— 10" dlauhé, tuhé ; kwty drobné, neauhledné, mír»

n stopkaté, na latách úžlabíkowých, listu kratších, i'íd»

kých, siídaw wtwitých, ryšaw plslnatých; mchýí?
ky hwzdowit rozcwené, lunku podobné, twrdé, prí^

direwnalé, lysé, lesklé, co slepií wejce wehké, obsahují



pa jednom semen wejitozalvulatlcm, bradawinatém.
— Na Filipínách, iMnlukách, Ostrowech indských. Kw-
te w srpnu až do listopadu. ^ •

Plod siuliý jest lehek, tak že se infiže míti za kus korku, a
rapolí. Ptáci a netopýrowé žerau semena a rozsíwají je. Též slan-

ží koreaím na jídlo, a zwaeaina proti anptawici. Ze dríwí dosti

twrdého a težkélio dlají wesla a stžn, z wetwiCek párátka, jež na
jednom konci we zpsob šttce roztiaukají.

Podadí 2.

KAKAOJFNÍKOniTÉ. BÚTTNERIEAE.

Kakaowiííic. Theobroma. Gacaobauu*

Kalícli ólupenný. Plálkw 5 : nehtu rozšíeného,
kýlalého. nebo žlábkowiiého, epele jazykowité. Ty-
inek 15, w trubku na 10 klanau srostlých: ustw á

isídlowitých aneb jazýkowitých, bezprašníkowých, ostat-

nich 5 (stídawýcli) nesaucích po 2 prasnicích , plá-

tkm stiných. Blizna ódílná. Tobolka ópauzdrá, ne-
pukawá. Semena w dužnine máslowité bnízdiwá, bezbí-

léná. Dlohy tlusté,

K. prawij. T, Cacao Lin. Calesh, 3. t, 6. Blak. 373.

Plcnk 578. Uim. t. 653. Diissdd, 9. ^ 1. Strom 20—40'
wysoký : kmenu pímého, rowného , tenkokorého, s

wétwemi mnohými, autlými ; listy podlauhlé nebo weji-
topodlauhlé, na konci ostré, dole zaokrauhlené, celé,

žebernat žilnaté, obak lysé a stejnobarewné j apiky
u prosted ztenené a tudy na obau koncech ztlustlé;

palisly árkowilošídlowité j stopky wíce mén nahlaue-
né, Ikwété, niowité, i s kalichem pýité ; lupeny kali-

chowé delší koruny rozložené, kopinaté, zakoníte, r^
iowtí ; plátky nehtu siln prohlubeného, wzestaupawé-
ho, a epele obwejité, ostré, dole zaužené w niowituii

nožiku, žluté, erwenaw žilnaté; trubka tyinkowá
dole pohárowitá ; nitky neplodné árkowit šidlowité,

Skrát delší bratrstew plodných, užších, rozehnutých

;

ínlka niowitá, na patero klaná; plod elipsowítý, na
obau koncech ztenený, 6—8" dlauhý, lObrázdý, špi-

naw citronow žlutý, ponaerwenalý, pod skoápkau
dewnat kožnatau naplnný dužninau blawau, mno-
hosemenný; semena rownowážná , adowit nad se-

bau položená, wejcowitá nebo wejcowit' podluhowalá,
smáknutá, wn erwenaw hndá : jádra tmaw hndé-
ho, rozscdlého; složeného ze kle. — VV Americe jižné.
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kdežto také jako w Indii západní, w Asii a Africe obral-

níkowých se sá/ií. Kwie poád. 5*
OJ tolio stroiiiti pricliázeji semcnn hikáowA, yezto podlé krujin,

w nichž se sbírají, se rozfznáwají na rozdílné driiliy. Ze praženjili

semen a ulaupanýili dlá se s ctikreni, též i koením, of;o!(iil(t. Ze
semen nepraženýdi wytlaCuje nebo wywaií se máslo knkáowé (bu-

tyrtim Cacao), olej hustý, w iékastwí užitený.

K. (Iwojhanvý. T. bicolor Hninh. Bonpl. pl. aaju.

\. t. 30. Podobá se pedešlému ; listy ale má podhiu-

lilé, úkosn srdité, vvezpod blawó, l/.iló ; plody |)('f-

kowité, wejcowité, nepukawé, bedwábitó. — W audo-
lích horkýcb ÍNowc Granady.

K plsnatij. T. guianensis JfilU. Cacao guianensis

Aubl. t. 275. Listy zakonité, wykrajowane zubaté, we-
zpod plsnaté ; plod wejitý, obraný, plslnaty, názrza-

wý. — W lesecb Guiany.
Semena toho a pedešlého roilii též jménem S)-mea kak;'iowý> li

do ohdiodu píidiúzjí, obyejn s prawými pomíi banú.

NEKnMNICE. AbKOMA. AbROMA.

Kalich ódílny. Plálkw 5, nehtinv dole rozšíe-

ných, mešcowitvch. Trubka tyinkowá na 10 klaná:

uštw 5, nesaucícb po 3 prasnícícb, ó strídawýrb plá-

ikowilých. Tobolka ópaudrá, okídlá, ninoliosemenná.

Semena miškowitá. Bílek dužtKit}'. Dí'loiiy listowité,

na pi zprohýbané.
iV. rvclikd. A. auf^usla IJn. A. fastuosnm Jacq. vind.

3. t> 1. Strmek fJ— 7' wvsoký *, rozliv tnokcc aksamíi-

nalé, hladké; listy na dlaubých apícícb, wcliké, do-

splé wezpod lysé anebo s pýíin nejjednodušším, dolení

dlaniiosené, ó— 7žilé , hoení wejitokopinatéi neroz-

dlené; kídla tobolkowá na konci uatá s hranau wné-

šnau ostraunkau.— W Indii wýrbodní. Kwéte poád. 5-
iV. nádherná. A. fastuosa Brown. Sni. par. 102. Hoz-

hy mékkoostenné ; listy dosplé pýím hwzdowiiým a

jednoduchým, roztraušeným šerpiwé , dolení oste o-

íaloné, Iioení wejité, písrdité, nerozdlené ; kídla
tobolkowá na konci píuatá s hranau wnšuau pro-

dlaužen zakonitau. — INa Tiinoru a Nowéni Hollandu.

iV. viklcd. A. mollis Dccand. Kozliy mékkoostenné
;

listv dosplé pýím nejkratším, mkkým, hustým, a šl-
linami hwzdowitými aksaniílnaic, dolení srdité nebo
píokrauhlé, solwa pílalonaté, hoení srdité, nejkrat-

seji zakoníte,' zpilowané. — INa Moluckých oslrowech.
Tyto troje rody netoliko pro krása r.elho wzrfistii a kwtii

okázalé, Gnobrž i zauiiH-uilé pro lýko tuhé, ježto se zdCláwá co



konop, a tiiJiž pro krajiny naduwedene weliui ílúležité; též kúra
fcurcDowá prwDÍlio rodu jest iiojidieui proti wyraženiuúiii.

KWAZUMA. GVAZUMA. GtAZUMA.

Kalich o ó lupenech, nebo z lupenw rozdílných,

srostlých 2— 3dilny. Plátkw 5 , na konci 2rohych.
rvinky nilek dole sotua Ibratrydí w trubku nejkral.ší,

niicí, rozdleníiu na lalokw 5 ponietalych a- nitek ó

s laloky stídawydí, na konci na tré klaných, tri praš-

níky nesaucícb. Cnlek 5 skliinenych. Tobolka dew-
natá, bradawinalá, bczi-iilopná, opauzdrá, desíti adami
dr proditá, ninohoseincnná. Seniena uejcowilií.

K. jilmolisííi. Cj. ulntitolia Lam. t. G37. Tuss. ant.

4. t. 24. C. Plam. ic. Ji4. Tieic. Ehr. t, 70. Cenchra-
media Pluk. alm. t. "7.

f. 2. Strom zw-ySí iO', zllauští

muže; kra hndá; lisiy 3" dlauhé, 1'/' širok, srdui-

t«', wcjit, z mládí žlulowlné, pak obak lysé, nestejn
zubaté ; kwély na hroznech malých, slopkau winatau
podepenVch, ijžlahíkowych, drobné, žlulawé ; kalich o
3 lupenech podduiých, plsnaiych, sehnutých; koruna
málo wélší kalichu^ tobolka Iwrdá, dewnatá, bradawi-
nalá, o ii pau/.drech, w nichž po nkolika semenech ied-

winowitých a se sladkau, slizkau dužninau. — W Ameri-
ce jižné a Indii západní. Kwte w ccrwnu až do záí. 5*

Diižiiinu z ploJiiw rádi cucají, též i jisté piwo z nidi wai(.

NcjlilawiíCj^í ale užitek tuíio strunui jest uu ali-jc stinné, prutuže
osetfením náležit}!!! iniiže dostati koš |>kn5', iuisty. Dríwí jeho t)í-

lé, (ulié, liet>ké, otjzwlášt na dílo bednáské dobré. List jeho wý-
liorná píce pro dobytek. Zwaeninu z listí a kry potebují proti

Hyraž<-niuiiu, olizwlašl uiulouiocnosti. L nás toliko w iirízoedi

wydrží.

LCKTOWNÍK. CoUMEBSOKIA. CoMMERSOKIB.

Kalich .dílný, korunowity, stály. Plátkúw 5, dole
rozsírenopytlowitych, na konci dlauze zakonitych. Ty-
inek 10, dole srostlých, stídaných, pometalých, plál-

kowiiych, na konci hwzdowit rozložených, stídawych,
plodnyd), šídlowitydí, tirohydí. Prašníky obak štér-

binau pukající. nlek 5. Wajeník o ó pauzdrech
3— iwajenych. Tobolka 3— 5chlopná, ježatá, šttinami
liuiiatá.

L. hjsolisiii. C. fchinala Fors gen. t. 22. lam. t.

218. Kestiatia alba Rnmph 3. t. HO. Strom mírné wyš-
ky ; kmen s korau hladkau, šero - a hndostrakatati,
ztluuští luuže ; koš ídký; rozhy wlnkowané ; lisiy sti-
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ílawó, rapikaté , wejitokopinaté , nkdy dole srdité,
ostré, zpilowané, na Jíci lysaunké, u wnil zelené, na
rubu bélavvé, pýilé j kwety bilé, pedrobné, na latách

úžlabíkowých ; ušty kalichowé wejité, ostré; plátky

árkowité, nejrozloženjší ; tyinky nitek pekrátkj'ch,

prašnikw zakulatlých ; tobolka twrdá, zakulatélá, ježá-

tá, w každém pauzdru semena dwé, vvejitopodluhowatá,
ryšawá, na konci ernawá, dílem odná niíškem pe-
lenkym,' blanowitým. — Na Molukách a Otahait 5*

Díwí lehké , netrwanliwé ; nakauené ale slauží ku krytí

sted), na ploty, koly, též i k pálení. Ambuinští dlají Innty, které

jsau lei)ší kokosowýci) a ewropskýclij což inuožstwí ciiudýcli clila-

pcw a lioiek prací zaopatuje.

IMšeí}. Byttneria. Byttnerie.

Wšecko jako u luntowníka, nitky ale tyinkowé
plodné jednoduché, aniž tírohé, a tobolky nejídšími
kolci a chlupy opatené, nebo holé a lysé.

M. srdiCd. B. cordata Lam. Cav. diss. o. 1. 150.

Strmek šlahaunatý, Sslewíný nebo wyšší ; kmen 4-

hraný : hran sehnutokolcatých ; listy srdité, zakoníte,
zpilowané, na rubu Ižlazé a pýrité, 3" široké; apíky
bezbranné ; stopky pítrojené, úžlabíkowé, nestejné, 7-

kwté ; kwty blavvé j tobolka kulowatá se semeny troj-

hranými. — W Peruwii okolo Limy w plotech. Kwtc
w lipnu a srpnu. \ .

Listy roztluCené slauží proti uštkuntí welikýcli pawaukiiiítr.

KvHÁR. Kleinhotia. Kleinhotib.

Kalich Sdílný. Plátkw 5, jichž jeden ostatních
déle ustižený. Tyinky nitek dole w baku srostlých,

jednobratrých, nahoe bbratrých, jejichžto swazky na
hbetu mají ti prašulky , proti plátkm poslawené.
Wajeník nožkatý. Blizna pízejkowaná. Tobolka na-

fauklá, ihowilá, obraná, bpauzdrá, Gsemenná. Semena
zakulatélá.

K. obecný* K. hospitaLm. Cav. diss. 5. t. 146. Imm*
t. 734. Cati marus Rampk 3. t. 113. Strom jmním lí-

p podobný, zwýší našinské jablon ; kmen tlustý, níz-

ký, wíjawý, hrbolatý, s korán laupající se; wtwe pí-
mé , 3 korau šáwnatau , snadno slupliwau jako u
vvrb ; listy I'// dlauhé a taktéž široké, 5— Ižilé s mno-
hými žebry; palisly árkowitokopinaté; kwty bled na-

chowé, pemnohé, drobniké, na hroznech lalowilých,

konených a úžlabíkowých, pímých, ídkých* — W
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Indií w^chodni, na Filipínách, Molukácli a Záw. Skorp
celý rok kuéte a zraje. 5 •

Mladý list dintná jako slézowý a tený zapádiá íialkani!, jímž
proto si lilawu natírají ; stáwa jest hndá a na kiiži swrbí. Pod
šírém strom auhledný a ztepilý, okolo domfi ale nehezký, nízký,

protož* wtwe pád se utínají, které ale brzo nowými se nahrazují,

jak to naše wrby dlají. Dríwí mkké, bledé, w starých kmenech
žlutawé s ernými žilami a skwrnami. Prospšn dlají se z nho
ploty. Z l>;í dlají roziiíiné pleteniny ; z mosoriiw stFenky a pro

tuhost nožnice. Na Žáw obzwlášt se starají o tO) aby dostali we-
iikých utosoriiw.

Podadí 3.

UCHOKirÉTCOWlTÉ, LASIOPETALEAE.

LlCHOKW^TÉC. LaSIUPETALUM.

Kalich stálý. Plátkw 5, žlazowitých. Tyinek 5i

prostých ; prašníky na zádech drama pukající. Wajenik
1 o 3 pauzdrech dwauwajených. Tobolka Schlopná,
pehrádek z prostedka chlopní wyníkajících. Semena s

míškein drípnatým.

L. rezawý. L. ferrugineum Smilh in Ándr. rcp. t.

208. Vcnt. malm. t. 59. Sims mag. 1. 1766. Strom 3— 5'

wysoký ; rozhy rezaw plsnalé ; listy árkowitokopinalé,
nejcelejší, slídawé, pístíné, apíkaté, príeabaté nebo
pízubaté, na lící lysé, na rubu narezawle plsnalé,

6 — 8" dlauhé ; kwly na wrcholících úžlabíkowých

,

vvšecky stopekaté, wísuté; kalich skoro jehlatcowiiý,

píkožnatlý, po obojím powrchu plsnatý, 5ušetný

,

podhnutý; plátky pemalé, tmaw nachowé. — INa INo-

wém HoUaadu. 5 •

Podadí 4.

KAŠLICOinrÉ. HERMANIEAE.

PROSTOOSKA. RlEDLEIA. RlEDLElS.

Kalich na patero klaný, nahý nebo 1— 31istenný.

Plátkw 5 olewených. Tyinek ó, dole jednobralrýrh.
nlek ó. Worekw h, pak dáwajících tobolku zaku-
latelaU) .Spauzdrau, ochlopnau, složenau z niechýíkw 2

zakulatelých, na dél pukajících, I—2semenných, okolo
prosté osy.

P- obccníj. R. corchorifolia DccaniL Mclochia cor-
chorifolia Lin, DUL elth. f. 176. /• 217. Tsieru ureu Rhccd,
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í). t. 73. Zelina pímá ; lisly "cjcité, prilalonals zpi-

lowané, lysé, 'l" djaiihé, l" široké; kwÍMy príkonené,
slrbaulené, seclawé; tobolka kulowatá, nalindlá, chlupa-

tá. — Na Ceyion, Žáw. O*
Na Koiinbíne jiotebiije se jako naSinské slézy.

Samos. Waltiiebia, VValtherie.

Kalich na patero klany, opatený kalíškem pobo-
ním, 31upenn}'m, paclawým. Plátkuw ó. Cnlka 1. Bii*

zna kysowiiá. AVoickw .j, pomelawše 4 zslawují

mechyíík jediný, Ipauzdrý, dwojchlopný, Isemenn}.
S. obuníj. W. ameiic.ina Lin. Imiii. 1. 570. ý. 2. W.

ai-boresccns Cav, diss. G. 1. 170. yi !• W. indica Jacq.

rar. t. 150. Ke nkolik slewicw wysoký, pin)ow-
tewnatý, s rozhami naryšavvle hustoplslými ; listy slí-

dawé, apíkaté, wejcité, asnalé, oste a nestejn zubaté,

obak plsnaié, z popelawa bílé
;

palisty kopinaté, pada-
wé : kwly úžlabíkowé, w stibaulky slopenaté nahlau-

ené; kalich preplsnatý : uštvv wlasowilých, s lupeny
kalíškowými wejcilými; koruna žlulá^ sotwa delší kali-

chu; nichýík plsnatý. — W Americe horké a Indii

západní. Kwte poád. ^.
Listy a kwty slíznaíé potebují se we wlastedi jelio na místo

proskuriiíka ili \v)sokého slézu.

Kašlice. IIermannia. IIermannie.

Kalich pínahý, zwonkowitý, na patero klaný. Plá-

tkuw ó. Tyinek 5: nitek nejdoleji jednobralrých, ko-

pinatych, asto kídlatých. nlek 5 w t srostlých.

Tobolka Spauzdrá, óchlopná, pauzder mnohosemenných.
Kre žlutokweté, na Pedliorí dobré nadje. Decandolle uwádí

42 rody.

K. proskurníkolistd. II. althaeifolia Un. Curt. mag.
307. Cav. diss. G. t. 179. /. 2. H. aurca Jacq. schocnb. /.

214. Kíek 2' wysoký; listy plsnaté, wejiló, asnaté,
zejkowané; palisty wejitokopitialé , 3 — .ožilé; stopky

3kwt<', listu delší; kalichy nafauklé, hranaté, pýíko-
wané ; koruny ryzé.

K. ohoUná. II. denudata hin. Cav. diss. 6. /. 187. /",

1. Jacq. schocnb. t. 422. Kiek 2' wysoký, wzdy zelený,

docela lys}'', s wlwewí pímými, oblými; listy zdálené,

kopinalé, ostré, krátce apíkaté, dole zaužené, od pro-

sledka až na konec nestejn zpilowané, píkwtní se-

dawé, celé; palisty zclinné, úkosn wejité, zakoníte,

ziinalé; stopky 2— 4k\vlé ; kalich polokulowatý, až do
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prosí iccl na patero kíanf, s ušty Irojlirahými, zakon-
citv"ii. pnmázdritynii , rozwelwen žilnatými: koruna
dwakrát delší kalichu, žlutá.

H. lairamlidolisfd. II. lavandulaefolia Lin. Car. fliss.

0>. I. 180. /. \. Jacq. schocnl). t. 215. Jmní pedešlé.
Listy akíaniitnat plsnaté, kopinaté, tUpé, nejcelejší;

palisly úrkowit šídlowité ; hrozny chudokwié; kulichy

hranaté.

H» wonná, H. odorata Ait. Podóhná k pedešlé.
Listy aksamítnaté, klínowité, kopinaté, lujje', doicní pod
koncem 3— ózuhé, hoení celé; palisly árkowit šidlo-

wiié ; kalichy zwonkowité, šedoplsnalé, s ušly tupými;
koruny žluté.

Wšecky tri rody u n:is dolie se daM a snadntí prezimiiU w
sednici anebo diladnóm sklennfku. Poslední rod pro wiioi Kntw
I)ííjinHý.

Mahrakka. Wáhérsia. ÁIahbrnib;

kalich nahý, zwonkowitý, na patero klaný. Plá-

tkíiw 5, s epelí obsrdcitaii, š nehtem rownaunkým. Ty-
inek 5, dole jedolífairýh. u prosted rozšíených w
uzlíek anebo mísiku. Cnlek ó, nékdy srostlých.

Tobolka ópauzdrá, šchlopná, mnohosemenná.
Jiiiníiii podobají se kaSlicúi ai též jsaii na Pedborí dobré

nadje donioweni.

M. wyšleplond. M. pinnata L><, M. bipinnata Lm.
Cav. diss. (). /. nf)

f.
1. Listy lysé, dwakrát /peeno-

délené : ikrojw árkowiíých; palisy prínastí!»ané;
_. I... '.>_l-l. '5.1. .; ,11.-1.^ s>i.._r.. ' .* I....X,.. „>l„i.il/.Stopky iižlabíkowé, dlauhé, 2kwété ; kwély odsiálé,

ržowé.
M. olysalá. M. glabrala Cav. dits. (í. t, 200. /. 1.

Jacq. schoc7ibi 1. t. ó3. Pil, odorata Andr. np. t. 85. Kí*
ek V wysoky; listy pýím hwzdowiiym, roziaušeným
tckowané šerpíwé , kopinaté , zpeenosené žiil)até :

zubím nerozdlených; palisty ákowiié kopinaté: liste-

ny žláznalé, brwilé ; stopky pedlauhé, 2k\vté.

Oba rody w kniltiilfrli se sázejí, na zimu do sklenníkii dilad-

nélio se stawí
;

poslední rozeznává se wúní pHjeuinau žonkylaini.

ift

Podadí 5.

KLJNOCHOfmÉ. DOMBEVACKAi:.

NUfcTVDLIWrC. Pesapete?!.

Kalich padawv, s kalíškem 3lupeoným, jednoslran-
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nym. PlátkiW ó. Tyinky s nitkan líelí wzdyóky nc-

piodnau. nlka jediná, nn knrui 57.ubá, anebo n»*lek

5. Tobolka ópauzdrá, ócblopná, mnohosemenná. Se-

mena nahá, ani krídlatá.
'

Zeliny.

N. šípatij. P. pboenicea Lín. Milí. ic. t. 200. Ker

reg. t. ólo. Lam. 1. á76. f. \. Doníbeya phoenicea Cav.

diss. 3. t. 43. J. \. Lodyha prima, pikryla pýíni íd-

kým*, lisly šípowil kopinalé, zpilowané, iapíkalé; pali-

sly rowné, kopinalé, padawé; kwly skoro ojedinlé, x\,\

stopkách kratších nežli rapikv, ohnuté, za rozwíjení ni-

í, pak zpímené; lupeny kalíškowé kopinaté, padawé;
kalicli hluboce hdíln}' : ušiinv wejitych, preoslrých: ko-

runa krásn šarlálowá, otewená, zwonkowitá, s pláíky

zaokrauhljmi ; prašníkw 15; nélka 1, na konci dzu-

há. — W Indii w}chodní. Kwie w srpnu.O-
W zahradáíh obyCejná, a slowe fctf hezboZuij (flos iii)|tius),

protož*' kwty jelio poád wisejí a pod listím se ukrýwají, jak«l»y

nesiiily na nebe se íwati.

Klanoch. Dombrya. Dombeye.

Kalich 5dílný. stály, podepený kaliskem Slislým, je-

dnostranným. Pláikw 5. Tyinek 15—20; nitky so-

twa dole dohromady srostlé, 5 pometalych, 2—3 plodné
mezi pometalyma. Cnélka I, na konci rozštípená na
blizen ó pípodhnulých. Méchyikw '> , 2chlopnych,
1—mnoliosemennych, w tobolku ztuha spojených. D-
lohy zchumlané, rozštípené.

Á'. okollkah). D. umbellata Cav. diss. 3. /. íl.y.
1. Lam, L. Ó76. f. 2. Ke ; lisly lysé, srdité, wejcito-

podlauhlé, dlauze zakonifé
, píwykrajowané ; okolíky

kulowalé , jednoduchém stopky dwakrát delší apíku ;

plátky na konci zaokrauhlé, na stran srpowii ohnuté;
plod pUnaty, kulowaty, složený z 5 mchýíkw 2chlo-
pných, Isenienných. — fSa Burbon ostrowu. 5 •

Z Ijka dlají užitené prowazy.

KftÍHLOZKNF.C. PtEROSPEKMUM. FlCgELKERN.

Kalich Sdílný, dole pítrubkowitý, nahý nebo kalíš-

katý. PlátkiMv 5. Tyinek 20, jichž o neplodných. nl-
ka príwálcowitá. Blizna tlustaunká. Tobolka dewnalá,
ópauzdrá, bchlopná. Semena w kidlo prodlaužená s

bílkem skrownym anebo nižádným.
A. jawooUstij. P. acerifoliuni Willd. Lávu t. 516.
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/. 2. Penlapeles acerifolia Lin. Ct. diss, 3. /. 4i. Listy

srdité, tupé, zubaté, lysé, asi 6" dlauhé; kwty prewe-

liké; kalich nahý; plody weliké. — W Indii w^chodní.

Kwéte na zaátku p<jsuhy. 5*
A', plulotistý. P. suberifolium Jfilld, Lam. t. 576.

/. 1. Pentapetes suberifolia Lín. Cav. diss, 3. /. S76. f»

1. Strom rozeh pikrytých winkau rezawau ; listy po-

dlauhlé, zakoníte, na konci hrub prízubaté, kožnaté,

na líci lysé, na rubu plsnaté, 3—4" dlauhé, rapíkalé;

kwéty ojedinlé, úžlabíkowé, w lirozny skoro rozposta-

wené ; stopky sutwa delší íapíku ; kalich nahý, plsnatý:

uštúw o, árkowitých, ostrých; koruna trochu delší kali-

chu, bílá : plátkúw obwejitých, skoro zakonilych. —
W Indii vvýchodní. 5 •

Tyto dwa rody, též i k. hjfnaucí, P. glabresceos, dáwaj we
wlastei-li kwty sliznaté w lékarstwí; listy na |irarli rozmIoné uií-

wajf se co tabák šíupací proti blawy bolení.

ád 3i.

LÍPOWITÉ. TILIJCEAE.

Kalich nahý, i— ólupenný, dríwe rozwití cblopnítý.

Plátkúvr tolik co lupeniiw kalichowých, s nimi stt^ída-

wých, asto na nehtu jamatých, celých, zídka kdy žá-

dných. Tyinky podplodní, prosté, asto neurené,
ídce urené. Prašníky wejcowité nebo zakulatélé, 2-

pauzdré, štérbinau dwojnásobnau, délnau pukající. Zlá*

zek toliko co plátkw, jim stíných , pirostlých na

nožku wajeníkowau. Wajeník 1, z plodkw 4— 10

srostlých. nélek tolikéž w I srostlých, s bliznami a-
sto prostými. Tobolka wícepauzdiá. Semena w pauz-

drech mnohá. Bílek dužnatý. Kel rowný s dlohama
plochýma, listowitýma.

Stromy nebo ke, ideji zeliny. Listy jednodudié, dwojpali-

8té, asto zubaté. Kwty úžlabíkowé.
IteciniiMle uwádí 'XZ pokolení s ITl rody, jirjii toliko «/,s w

podnebí iiiirnéiii roste, ostatní <* ,- ale mezi obratníkoiiia. Siiz R

tíslowiua jsaii jejich pewládající prwkj.

Obmitec. Sparmankia. Sparmanhib.

Kalich ilupenny. Plátky 4, zaokrauhlé. Tyinek
pemnoho, wnšné neplodné, uzlaté. Cnlka niowjtá s

jcdnoduchau bliznau. Tobolka ježatá , obraná, ópau-

zdrá: pauzder 29emennYch.
11*



1G4

O. okollkatíf. S, africana JJn. hain. (. 468. Fcvfé

malm. 7. 78. Sitnsi. maí^; t. Ilid. Ker G— 20' wysoký,
ozdobný, s wlweiiii príii»vn)i, oblými, jako lisly apíky
stopky a kalichy srstnatýniii listy na dlauhých apícícb
wejitosrdité. lalokúvv na sob ležících, dlauze zakon-

cité, zmlka lalonalé, nestejn dwiikrát zejkowané, 9ži-

M", na líci jasn zelené, ue/pod bled; apíky oblé;
palisty sídlowité, w dlauhau špiku niowiiau wybíhající,

niázdrowité, padawé ; kvvtii 10— 16, rozpostawených w
okolík konený, (jakoby) protilislý, o dlaniian stopku
podepený, ped rozwiiín) nachýlený; lupeny kalichowé
kopínaló, ostré, bílé, rozložené; plátky bílé, klínowit
ol>wejc5ité, i'/?—2krát delší kalichu, bílé; lycinky kratší

plálkw; vvnšné neplodné, skoro riižencowité, na konci
se žlázkau tniaw nachowan j wnitní plodné, ern
l)runátné, stejn tlusté, s prašníky úkosn pipcwné-
nými, okrauhle ledwinovvitými a širokým spojidlen); cnl-
ka zdélí nebo trochu delší tyinek, žlutawá ; ])lizna ma-
lá ; tobolka hust ježaiá, hndá ; semena podluliowatá,
erná, na jedné stran kýlatá. — Na Pedhoí dobré
nadje. Kwte w beznu až do lipna. %^

.

We weiikýíli zaliradácli we kruliiilídi se sází a skoro celý rok
kwSte ; nu ziiiiii iniis/ se postawiti do diladnélio sklenníku. W Indii

K.^paduí, kamž tíd dáwna jest jieSazen, dáwájí listy a kwSty co
lék slizký, bolest uchládiolující.

LOHOWA. CoRCHORtS. CoRCHOtlS.

Kalich blupenný
,

padawý. Plátkw 5. Tyinek
mnoho. Cnlka pínižádná. lílizny 2— 5. Tobolka ší-

dlowilá nebo kulowatá, 2— '>chlopná, 2—ópauzdrá: chlo-

pní a prosted pehrádecných. Semena dwojadá.
Zeliny, byliny, ke, stromy.

L. iclni. C. olitofius A//Í. Lánu f. 478<y. 1. Chor-
chorus Comm. Iiort. t. 12. Sesamum Mal. IVcL 112. Ze-
lina 1— 2' wysoká ; lodyha oblá, wtewnaiá, jako osatní

díly lysá anebo pýitá ; listy o kratší nebo del^í apfk
podepené, wejcil podlauhlé, zakoncité, nestejn a sko-
ro dwakrál zpilouané : zubu nejdolejšího po každé
stran listu w šttinu dlauhau se konícího ; stopky
krátké, ojedinlé, \v úžlahíkách 1— 2kwlé; lupeny ka-
lichowé árkowíl kojjinaté; plátky obwejit podlauhlé,
tupaunké, erwenaw žlulé \ tobolka pímá, oblá, králce
zobanitá, obrázdá, lOžcLrá, šedohndá, l'/2— 2" dlauhá,
ópauzdrá, achlopná , ninchosenienná ; semena hranatá,

erwenawá, nedokonalými píkami oddlená. — Mezi
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ob r.il nikom .1 vr Asii a Africe, \v Americe jiine zdiwoelý.
— Kivle od zái do prosince, u ni\^ od ervvna do sr-

pna, byw 7. jara naset. 0»
Loliowa jfSi w Lewandi, Kgypt, Indii wýiíiodní a Aíiierice

iiiezÍQl»ratnílMiwé urjobyejujsí zeluí rostlinau; též w lékaství se

potebuje, jtrutož i liujiie taiiiu se sází.

L. tro/pauzdrd. C. triocularis />€Vi. Jacq, h, vind. (.

173. Pedešlé jest welmi podobná i tobolky ale má ši-

dlowiié trojbocné, Scidopné, šerpiwé ; listy wcjilopo*
dlauliié, zpitowanc : zubu nejdoiejsicb o^sto šttinowi-
tvrb. — Bosle w Aral)ii. O. .*

L. kulatá. C. c?k\i%yÁA\\s Lin. Jacq. ecl, 2, /. Í20. Ga-
nia sativa fíiiinpk ó. /. 1H. y. 1, Liší se od pedešlycli
tobolkami zakubllými, zpleštl} ni(, swraskale mékko-
oslennými, lysVmi; listiiu podlaublym. zakonoilým, zpílo-

wanym : zubii nt-jdolejšjcb šltinowilýcb, — Roste w
Indii wýchodni. 0.

Oba tjtu rudy we sv|rýrli wla«tedj se potebují jako prwn/rod,
z pojlt-dní aab^wá, 89, iako z konqpu wl^kno, jež jako konopí se

potebuj**. ,^

RVZKOZRKÁK. TRIMFETTA. TIUSIFRTTE.

Kalich 5bipenný, tupý, .nebo asto pod koncem
spidbitv. Plátku w 5 nebo zídka nižádných. Tyinek
JO— o(), prostých anebo ncjdoleji solwa srostlých. Wa-
jeník zakulailý. Cnlka jedna. IMchýikv í , wíce

m«»n srostlé w tobolku se šttinami udikowitými. Se-

mena w každém pauzdru 2 nebo 1. Kel pekocený.
/?. cht/dairij. T. Lappnla Lm. T. fr. echinata Plutu.

tr. 2SÓ. Lappuia bermnd. Pluk. alm. /. 2ií. f. 7. Ker
zwyši muže; lislv piiokraidilé, dole srdité, nestejn
zubaté, pihuaté, ."jžilé, -ilaloné lalokami zakonitými,
l" dlauhé, ';*" široké; kwéty žluté, jako apikowé 5 to-

bolky zwící hrachu, linédé, na šaty se chytající. — (Na

Karybcjích a Bermudách. Kwéte w erwnu až do srpna."^ .

Celá rostlina, obzwlástu koen, diutoá sliznat zatrpkale a

z >liokI»', a potebuje se jako wysok5' sléz proti beliawre a aiiplawi-

ci. Z kry dlají konopí.

R. polotrojlalonij. T. scmitriioba Lín. Ker; listy

dole wcjité, iJlaloné, mozolatozpilowané, obak aksa*

niítnaté, dolejší píólaluné, hoeni podlauhlé, nerozd-
Itné ; kalichy pýilé, píšpidlaté

;
plody kulowaté, jcža-

té, šlotinatni zpátenými chlaupkowané. — Na Oslrowech
karybejských.

Celá jest slizká, beze wš hokosti, u awareniaa její we wla-

sti prospíwá proti auplawici.
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Blahokam^k. Grevia. Grewie.

Kalich Slupenný, kožowiiy, u wnit barwen}'. Plá-

tkúw 3, dole u wnit žlázkau Dcbo šupinkau zinnuže-

ných, dole z lžka nožicowitého wyniklých. Tyinky
mnohé, 7. konce lžka wyniklé, prosté; prašníky zaku-

latlé. Gnlka jedna. Blizna ^ilaloná. Peckowice 4»

laloná, ze 4 pecek, pometánini ze 2— 3, 2pauzdrých,

2semenných, pometáním Isemenných. Kel pímý.
L» wýchodní. G. oricntalis Lin. Lam. t 467. /*. 2.

Gaert. 1. 106. Pai paroea Rhccd. r». f, 467. Frutex bac-

cif. malab. Pluk. alm. t. 50. / ^' Ke stromowiiý, wždy
zelený, kmenu co rameno tlustého, rozeh oblých, hua-
tých ; listy wejité , podlauhlé , .3žilé , zejkowané, na

rubu píšerpiwé, tup zakoníte, 4" dlauhé, 2" široké?

kwty drobné, newonné, úžlabikowé, po 3 na stopkách;

lupeny kalichowé ú/.ké, tikrát delší plátkw bélawých a

zdélí tyinek, wn žlutohuaté, u wnit blawé
;

plod

zakulalélý, z erwena žlutý, bélohuatý, o 4 peckách.
— W Indii wýchodní. Kwéle w plíští.'^.

Koen {irwenawý, ostrý a koenný potebují, jakož i listy a

owoce proti bolení audnw.

B. stíbrný, G. asiatíca Lin. Falsé Sonner. it. 2. t,

138. Strom; listy lískowým podobné, srdité, pío-
krauhlé, nestejn zpilowané, na líci lysé, na rubu sedi-

wé, .3— ážilé; palisty árkowité, šídlowité, 3" široké; a-
pík ztlustlý, krátký ; stopky 2—i, 2— 3krát delší apíku,
3kwté ; lupeny kalichowé podlauhlé, wn winaté, u
wnit žluté; plátky kratší, karniasínowé ; plod zbobule*
lý, zakulatlý, tmaw erwený, 2peckowý. — W Indii

wýchodní. 5 •

Owoce lahodné, nakyslé, cliladící na mnoze jedí, a protož i

ten strom w Pondidiery sázejí.

BezfiADÝK. MUNTINGIA. MilNTINGIE.

Kalich 5— 6dílný, padawý. Plátkw 5— 7. Tyi-
nek mnoho prostých. Wajeník sedawý, kulowatý, Jole
chlaupky pemnohými obklíený. Cnlka žádná. Bii-

zna hlawowitopramenitá, stálá. Bobule opauzdrá, nino-

hosemenná. Semena w dužnin hnízdící. Kel ma- j
líký. I

B. bljf. M. Calabura Lin. Jacq. ani. t. 107. Gnul, I,

o9. M. f. sericeo Plitm. am. 20S. Calabura Muk. alm.

mane. 1. Ió2. /. 4. Loti arb. fol. Sloan. t. 19 i./ 1.

Strom malý, lístcwiný, rozdlený na wlwe dlauhé.
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liualé. a ly na ro/Jiy dwojradé, íiiiž dospiwá k wyšce
30 < listy pnsedawi', úkosn srdité, zakonité, zubaté,

heduábnalé, 5 dlaulié, dwojradé ; kwély úžlabíkovvé,

ixnjwojné neb »)ji.'dint'lé, asi co maliníkowé wciiké, bí-

lé ; bobule jako wišné, žiutawé ržowá, béioseinenriá.
— W indii západní a Americe sewerné. Kwte w du-
bnu a kwétnu. 5 • li •

Lýko tiiitrpkalé, sltzuaté potebují proti zapálení oli, listy

proti bhawce, kwc-ty jako kwt Ifpowý do tlié, owoce lahodné jedf,

a z lýka delujf prowazy.

LÍPA. TlLIA. LiNDB.

Kalicb odílny, padawý. Piátkúw 5, u wnil nahých
anebo šupinkau zuinoženynh. Tyinky mnohé: nitek

prostých anebo ninoliopauzdrých. Wajeník kulowaly,
huatý, Inélený, ópauzdrý : pauzdcr 2wajených. To-
bolka kožnatá, nepukawá, ponietáníui Ipauzdrá, 1—2se-
nienná. Dlohy chobotnaté zubaté.

Stromy s koraii otiehnaii, drí^íin ielikyiii. Rody rozdlují se
oa dwa díly: 1) prwní nemají na plítcíili šupinky, 2) druhé je ma-
jí, wnec dlající. K prwním náležejí prwní tyry rody, k druliýiii

ale ostatní.

L. nialolisld. T. microphylla yeiit. Til. t. \. f. 1.

T. parvifolia Ehr. Fl. datu t. 5.S3. Schh. t. l4J. Hatpi.

3. /. 46. Diisseld. 4. A 30. Lípa malolístá Rostl. 2. ob.

37. Lípa zimní Hart. Lípa Mat. Háj. \h. — ff^c/. bl, C.

Lípa skalní. Strom pkný, 60— 120' wysoký, s kmenem
3— 6', anobrž i 8— 10' w prijmru širokým, s košem
welikým, hustým, kolem zawi^eným ; kra kmenowá
rozsedlá, šedohndá nebo šerá ; haluzy hladké, trochu
prohýliané; smítky nahndle zelené, hndé nebo er-
wenaw hndé s bílými bradawikami '•, listy stídawé,
píokrauhlé, dole srdit wykrojené, nejastji stejné, t.

iaiokiiw obau stejných, zakoníte, ostré, nejosteji zpi-

lowané : osií zubowých žlázkau erwcnau ukonených,
ožilé, na líci tmaw zelené, nejlysejší, wezpod bled
zelené, w lížlabíkách žílowých a žebrowých wausaté
chlupy rezawými ; apíky oblé , lysé , hladké , kratší

listu ; wrcholík na rozhách iižlabíkowý, i 8—2 kwiú
složený', ^listen árkowit kopinatý, podlauhlý, tupý, do-
le zaužený, skoro blánkowitý, pak síkowan žilnatý,

pehlede zelený, asi do póla na stopce pirostlý u pro-
sted ; kwiy blawé ; lupeny kalirhowé kopinaté, lysé,

žlulawé, nejlysejší ; plátky podlauhlé, kopinaté, žiutawé ;

tyinky delší plálkw ; nitky prosté; prašníkv zakulat-
lé ; wajeDÍk wejcowiié kulowatý, hu.sL huatý ? nlky
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zdélí tyinek anebo delsí ; ušly hliznowé konen ror

wnowiížn rozšíené ; tobolka hruškowitá nebo zakulat^

Itj, nepatrní! 4— obraná, kratším delším brotem (zbvr

tkem nelky) ukonená, s oplodím tenkým, kehkým;
semena obwejitá. —r W lesecb bornícb po celé Ewrof

p až daleko k seweru, též w Asii sewerné. Kwéte
w bpnu. 5 •

L. idasatd. T. piiosa. Hosti. 2. ob. 39. Jméním po»

doba se pedešlému rodu. Smítky linédé, zazelenalé,

oblé ; rozhy ídauncc cblupalé ; listy na rozbácli ko-
sné zaokraublosrdilé a zaokraublowejilé, asi 'A" dlau-

bé, 'J',?" široké, boejší paraboliné nebo zaokraublo-

wejcité, dole skoro klínowité, wšecky krátce xakoniié,

po kraji až k dolejší tetin zpilowané : zub zakoni*
týcli, ožilé: žil a rozdlení jicb blaw cblupatýcb, «•<•-

zpod w úžlabíku žlutáw wausaiýcb, na líci tmaw xer

lene; apíky kratší lislu, ku konci buslocblupaté ; stop^

ka delší apíku, I—3k\vtá ; lupeny kalichowé kopinalé,

pq kraji bílé, plsnalé 5 tobolka kulowalá, co boliaiý

brácb weliká, dewnatá, twrdá, nepatrn žcbernatá, pls'
natocblupatá. — W ecbácb, 5 •

L. welvkolistá. T. grandifoiia Lin. Vcnt, Til. t. i. /.

2. Hai/7i. 3. /. 4S. Diissdd. 4. t. 17. T. platypbylla Scop.

T. corcíata MUL T. cordifolia Bcss, T. europaea /? Lin.

JlosU. 2. ob' 39. Strom dle jmní pedešlým podobný,
wzrslu ale jest rycblejšíbo a ztepilejšíbo ; listy dolejší

piokraublé, srdité, boení mén srdité, dole jakoby
Úkosn uaté, wšecky zakoníte, nejosteji zpilowané, na
líci tipaw zelené, po žilácb autle pýité, wezpod jas-

njší q pýiié ; rozhy a apíky díwe buualé, pak olysalé;

wrcbolík 2 —3kwtý ; listen až dol po stopce bžící ; kwty
žlulawjší ; ušty bliznowé pímé ; tob()lka ihowitá,
wysiále 3-4—óžebrá, dewnaiá, tlustá. — W lesecb
Ewropy jižnjší a prostední, sewcrnji se jenom sází,

Kwlp o 2 nebo o 3 nedle díwe než hpa inajoiistá. 5 •

Nalézá se ješt we ciwati odrodcíi li

:

P) rozliy zelené, listy w»*zpod prílysé
;

y) rozliy w zim a z jara ped wyráženMii listw co koral

erwené, tyinky wnitní {^asto rozš/rené, praSnky ale nesancí.

L. chlupatá. T. birsuta. Rostl. 2. ob. 38. (omylem
Lípa wclikolistá, Tiiia platipbylla). Strom dle wzezeni
dokonce podobný líp malolisté. Listy ale lobo rodu
jsau wtší, wezpod na blawnícb žebrácb cblupalé ; to-

bolky zwící brachu bohatého, elipsowité, buatc, patr-

n pližcbré; též rozoznáwá se lislenv |)lodonosnýnii,

lileré u té lípy jsau zdélí stopky i s plody anebo ii,iaT
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líko kralsi, u lípy inaloiisté ale jest len listen patrn
kratiíí. 5 •

Wšecky nadrePené rody, olizwlášt lípa nnlolistá, ii nAs sa-

my od stífje rostaii, a léž w"«' str<iiiior<«(l(cli, sadech angliccIi, okolo
wesnic se lioja sázejí. Díwí jf^t luliké, n(kké, tiilié, droitnowlakné,

bílé, jež |)otre!)UJí tnililái. saiistružuíci a ezliári, co paliwo a sta-

wiwo se neliodf; z kory dlají se rozdílné nádotiy; z Kka tuhého
dlají se rohožky, prowazy ; ulili potrebiige se ku kreslení, práskm
na zuby. a hlawn na pra<-li ruLninv; kwt lípovyv, w>hornau wni
rozšiující, za sucha skoro bezwonnv, potebuje se w lékastwí co

thé ; rozhy jsau sliznaté a pi tom zatrpkalé. Z kwetu sl>íraj wtely
macho medu. Ze seuien mže se wytlaowati olej k mandlowému
podobný.

L. lysá, T. glabra yent. Til. u 2. T. amerícana Lín.

Mích. arb. 3. /, I. T. canadensis Michx. Strom 60 —80'

wysoký, jmní našinskýcli lip; listy široce wejilé, dole

nestejn srdité, nebo astji polosrdilé , též úkosn
uaté, dlauhozakonité, zpilowané zul)anii hrotitými,

nadlinutvmi, tlusté, po kraji brivit pýí-ité, ostatn pí-
lysé; wrcbolík C—mnoliokwiý: wtwióek rozkjaditých ;

listen na stopce až dol pirostlý, na konci mén tupý,

a dole mén zaužený nežli u rod naduwedenych ; ka-

lich a plátky, co do twar jako pedešlých; plátky, dole

uwnit zmnožené šupinkau, nkdy co lupeny ka|ichowé dlau-

liau, a neídko prašník nesaucí j uštv blizno\vé sklímené;
tobolka zakulatlá, bezžebrá, anebo u dna slab 5. žebrá
8 oplodíni tlustým, twrdým. — W Americe sewerné, %

Georgie až do Kanady.

Ten rod, mající wStši kwt a list, nežli pedešlé našínskc, léž

11 nás w sadedi » stromoadích se iiacitází. Zdá se, že mén se pro-
iDliuje, Qežli oašinské. Wiastnostmi neliší se od našinskjch.

h. ldkokwétd. T. laxiílora M/.cfix arb. 3. 3. Dw
kam. nov. 1. /. 51. T. pubescens Ait. T. caroliniana Milí.

Strom zwýši 40—60'
; kra šedá ; rozhy erwenawé

nebo oliwowé í pupeny wejcowité, tupé, pýité ; listy

2 —ó" dlauhé, 1—:-3'/i" široké, na rozhách nekwtaucích
tebas 1' dlauhé, a 6—8" široké, srdité nebo píwejóité,

králce zakonité, totiž dolení srdité, neb okrauhlosrd-
éité, pístejnostranné, hoení dole úkosn uaté, polo-

srdiié neb okrauhlené, zpilowanozubalé zubamí stejr

nymi, drobnými, piblíženými, hned nestejnými, wtšími
a zdálenjšími, zmládí obak aksamítnaté pozdji olysa-

jící } wrcholiky ídké 9— 30kwlé, pílatowité , šedé;
listeny 2— i" dlauhé, pýité; plátky árkowitopodlauhlé,
kratší pestíku, hluboce wykrojcné, jejichž šupiny tro'

chu kratší kalichu; tyinek 40— bO; tobolky wcjito-
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kulowat(^ co hrách weliké, šedé, hezžehr^. — W Geor-
gii a Karohní*. Kwte w lipnu. 5-

Kwety její wydwají wiini asi narcisem, silnjší a laliodaSjší,

nežli našinské. Ostatní* taktéž se potreliuití.

L. stihniá. T. aigentea />ry/i T. alba JV, et Kil. I.

/. 2. T. panniiíca Jacq* T. tonienlosa Motnch. T. rotundi-

oha Vrnt. Til. 1. 4. Dnfuim. íiov. f. ó2. Podobá se

pedešlým. Listy má srdité, pri/.akonité, dole píne-
slejoé, zpilowané, wczpod blostné plsnaté, na líci lysé,

skoro tyikrát delší apíku; plod wejcowiiý, žebtr ne-

wystáwajícícb, oplodí tlustého, silného.— W Uhrách, Sed-

mihradsku a w Kwropé jiliowýchodojižné. U nás \v sa-

dech se nalé/.á. Jest odrodck listdw wezpod peslab
plsnal.vch z.elenavvých. 5-

PoSLPAN. ApRIBA. ApBIRA.

Kalich na .'>, /idka na 4 klaný. Plátkw ó, zídka i, ne*

hefnatych, kalichu nkdy krai.ších. Tyinkv mnohé ; nit-

ky krátké 4 prašníky dlauhé, na konci s lalockoma listo-

witýiua. CnMka jedna, rozšíená w bliznu nálewkowiiau,

zubatau. Tobolka zakulatélá, zplešlilá, kožnatá, šttina-

mi mkkými nebo bradawikami tuhými šerpiwá, 8— 14-

pauzdrá. Semen w každém paiizdru mnoho drobných
na semenici dužnatau stední pi|>ewnn>ch.

P. lysý. A. j,dabra Jnhl. t. 21 i. Lanu t. 470/ I.

Strom asi I2ste\víéný ; kmen 8" iluslý má kru hlad-

kán, zelenau, díwí mkké, pelehké, bílé; wtwe autlé,

i;visící, rozdlené listy slídawé, podlauhlowejíté, za-

konilé, nejcelejší, lysé, 4" dlauhé, 2" široké ; apík krát-

ký; palisty padawé: kvvly zelenawé, podkonené, po
6 na hroznech protilistných ; kalich duinalý : plátky

zaokraiddé; tobolka kulowatá, kožnatá, šerpiwá. — W
Guian. 5*

Garipané a Galil»owé, traiíce weluii ryclile dwa kusy drewa
oblá a ostrá dohromady dlají olieii a protož Kreolowé strom jmenu-

jí l>ois a m«;clie.

P. lunowý. A. Cynibalaria Ariula da Camara. A-
peíba Marc^. f. 12 i. Strom kmene 24— SOstewínélio,

l'/2 tlustého; lisly wejité, kopinaté, srdité, síkowané,
na líci lysé, na rubu z hndá rezawé ; tyinky jednobra-

tré; kalich tlupcnný, na tré klaný i tobolka lOpau-

zdrá, ježaiá, zpleštilá, dole se olwírající.— W pralesech,

w Pcrnauíbuku. 5 •

Díní UDcelislwé, prelchké snadno woJu poblcujn ; nicmén po-
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inoflt/ Peraambuané, swazujíce Dekniik klad, dSlají práinj (jan Gan-
das). Z k&ry wláknaté dlají prowazy k oliecnéinn užitku.

Jehlowrc. Sloakea. Sloakea.

Kalich o 4— 7 lupenech kopinatoárkowitých, wnc
píaksamítnatych, u wnil harewn) ch, hned nejdoleji, hned
do póla srosdych. Plátky žádné. Tyinek mnoho : nit-

ky skoro žádné: pi-ašníky nejdelší, krátce zakoníte.

Wajeník jediný. nolka jednoduchá, niowilá. Tobol-
ka kožnatodewnatá, z.akulalelá, šttinami nadewnatlý-
nii ježaiá, 4— ópauxdrá, 4— óchlopná : pauzder 2— lise-

nienných. Semena w niíškn dužnatm.
J. zubalij. S. deniata Liti. S. grandiflora Smith. S.

Phimieri AubL S. Mum. ic. 244. Slrom 40— 50' wysoký ;

kmen 2' tlustý; díwí erwenawé, twrdé, celistwé ; kra
tlustá, rozsedalá ; wétwe hebké ; listy stídawé, lysé, ra-

píkaté, kožowité, wejilé, nékdy dole pisrdité, wykro-
jené, weliké, ostré, zubaté

;
palisty 3úhlé, srdité, zu-

baté ; apíky dlauhé ; kwéty drobné, žlutawé, na hroz-

nech úžlabíkowých, stopkau dost dlauhau podepených,
opatené dole listenem šupinowilým ; kalich ihipen-

ný, 5 — Gzubý ; tyinek 200 ; tobolka wyschlá, weliká,

wejcowitá, hnédoerwená , ježatá , 3—6chlopná a loli-

kopauzdrá ; w každém pauzdru semeno I nebo 2—3,

zawiniitá míškem dužnatým, šáwnatym, erweným. -—

\V lesech Guianských. 5*
Srmenj jedí jako my kaStany. Rozemleté pikládají na otoky a

wredy w kalice; se syrnpem kiijawníka ohecnélio proti chrkání krwe:

kra wiiitrní, slizká a trpká |irospíwá w auplawici a bbawce.

ad 35.

MASTNOPLODOWITÉ. ELAEOCAliPEAE.

Kalich wn nahý, 4— alupenný, díw rozwilí chlop-

nalý. Plátkv 4, 5, s lupeny kalichowými stidawé, pod-

plodní, na konci lalonalé nebo trepenalé. Lžko žláz-

nalé, nékdy néjící. Tyinek ló nebo 20, s nitkami krát-

kými, prostými, prašníky prodlauženými, nilowitými,

lyrbonými , 2pauzdrými : pauzdtr dérau podlauhiau

na konci pukajících. Wajeník mnohopauzdrý. Cnélka

1. Semena w pa uzd rach 2 nebo wíce. Bílek dužna-
nalý. Kel rowný dloh listowilých plochých.

Síroiiiy nebo ke. Listy stídawt. jednoduché.

DciuudoUe poíítá sedm pukolení s 20 rody. íSkteí ten



172

áil spojují 8 lípowUýiití, od nícliž si* sktiteSne jeiioin rozeztiá^ají

pltky iišetnatíiiii a praSníky dwojder^iiii.

Mastnoplod. Elabocarpus. Oelfrucht.

Kalich ólupcnny. Pláikiuv pt, na konci roztepe-
ných. Pr.isníky u r štlinaU', Cnlka I, šídlowiiá s

bhznau jednoduchau. Peckowice 1 — S[)auzdrá se ško-

ápkai) swraskalc brázdovvanau, s pauzdry Jscníennýnii.

M. 7nalabarskfj. E. Peiim-Kara Dic Perim • Kára
Rhced. 4. t. 2i. Strom wýšky znntuenité, kiiiequ ihislé-

ho, a kry šedé, q wqit nachoweU' ; hsty. pckrjítce a •

pikalé, cliptine kopinaté, zpilowaué, lys, tmawozclené
a lesklé; palisty drobn, padawé ; kwly na hroznejrli

jednoduchých bwnýcli, náchylných, kiaiších nežli listy,

bílé a vvonné; luj)cny kalichowó kopinalé, ostré; plátky

málo deUi, roztepené ; peckowice zwící a twaru oliwky

modrawé nachuwá s peckau h|adaunkau. — W Mulabaru.
Kwele w lednu a erwnu. 3*

Owoce lahodného, náwinn sladkého, požwají dílem za sy-
rowa, diin naloženélio do cukni, soli iieho octa, a piidáwají nm moc
žalúdk posilujirí. 7^Q twrdjch 5kqí'áp,k dlají w Indii vvýcliodo^

ozdoby na náramky a obojky.

M. kopinati) E, lanceolatns Blum, Listy kopinalé,
zdálene zpilowané ; hrozny odwislé, delši listuw ; plo-

dy wajecoé, pecky swrasikaíé, kohaté, — Na Žáwé.
W lékastwí se potebuje jclio kur.i lékeiH |)osiliýícím a na

ino pudícím.

M. zpilorvanij. E. scrratus£m. Rumph Z.f. {Ql.Burm.
zryl. t, 40. Ganitrus sphaerica Gaert. t. 139. Po-
dobá se pedešlému. Listy má kopinaté cliptiné, zpi-

lowané ; hrozny úžlabickowé
; plody kulowalé, s peckau

swraskalc brázdnqtau. — W Indii wýchodní.
Ovyoce jeho jako prwuího se pqtrebuge.

M. podlauhlij. F. oblongus Smith, Raniph 3. t 102.

Jmní pedešlého í listy wejit podlauhlé, ostré, nejce-

lejší
; pecky wejité, podlauhlé, Isei^ienné. — Na oslro-

wech loluckých.
Owoce málo dužaaté a, chutné mén jest pedešlýcli oblíbeno.

Díwí pewné, trwanliwé ho.dí se ke staweoí.

' ád 36.

DVV0JK1\ÍDLÁC0WITÉ. BWTKimCAllPEAE.

Kalich na patero klaný nebo Sdílný, ped rozwi-

tíiu ehlopnatý, nebo slechowitý, Piálkuw 5, bcznehet-
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B-5cííí rf<^Ie spojených, w pupti zkraucen/ch. Tyíiaek
pieinnolio, prost ýcli, anebo zielika a neprawideln' mno-
hobrairyrli. Wajcník 3—ópauzdrý : pauzder 2\vajecnycli,

Cnélky 1, s hliznau jcdnoduchau nebo dlenau. Plod
zn-elšelvni kalichem obklíený, s oplodini kožnatym
anebo dewnatvmj Ipauzdrý, Isemenoýi 3chlopný biuf

nepiikawý. Semeno bezbílené. Kel púny s koínkem
wzhru elícím, dlohama zkraucenýnia, swrasllýma,
anebo nestejn a úkosn na sob ležícíma.

Stroiuy ozdohoé, nejasteji ztepilé. Listy jpdnoduclié, celé, w
pupenu svsiauté. Palisty list ncwyrašilý zaobalující, pudawé. Kwty
obojaké iia hrozDe«'h iižlal)/íkow>cli, hdce na latácíi koneCnýcli.

Ten ád sestáwá z 29 rod w 7 pokoleních, jii Iižto 'i rostau

w Africe západní mezi obratníkonia, ostatní w Indii wý<-liodní a na

ostrowedi indskélio more. Rozeznávajíce se množstwíiu šfáwy bal-

sauiopryskyioé} w semenech mají silici a olej sádlowity.

jDwOJKÍilDLÁ. DiPTEROCARPUS. ZwEIFLCgELUSS.

Kalich na palero klaný ; uštw 2 wlších a pak pro-
dlužujících se w kídla pedlauhá, sifkowaná, žilnatá.

•Nitkv pekrálké; prašníky pedlaiihé, sídlowité, nebo
árkowite'. Holénka dewnatá, kalichem docela zastená.

. írojzilý. D. trinervis Blum. 1. f. I. Si roní na

lóO*—200' wysoký, pimen tlustý, koše obšírného, íd-
kého; kiJa nážlul hndá, bradavicemi piokrauhlými,
nábílými posetá ; rozhy oblé, kaštanowé, lysé, pozbá-

dané, s pupeny konenými, tenkohomolowitýnii, lysými,

jasnozelenýn)!, pryskyinatými ? apíky 2— 2'/i" dlauhé,

polooblé, žlaboiviié, wezpod na obojím konci ztlustlé

;

listy 7— 12" dlauhé, 4—7" široké, wejité, ostraunké, do-
le zaokrauhlené, lysé, celé nebo proti konci wvkr.ijowa-

né nebo hrubé žejkowané, krátce zakoníte, piasnaté,
kožowiié, lysé, na líci syt zelené a lesklé, na rubu blcd-

sif stopky zdélí a ztiauští apíkúw, pímé, pak rozewe-
né a wisuté, obyejn 3— 5- ídko Ikwté ; stopeky
u prosted klaubem petržené, šedopýité ; kalich trub-

ky uálcowitozwonkowilé, skoro 2" dlauhé, kožouité, šc-

doplslé, s chlupy dlauhýnii ojedinlými : ušlw 3 men-
ších, 3— ^'"dlauhých, široce uejilých, tupých, na jedné
strati jakoby auškowii ohnutých, dwau delších wícc
l"dlauhých, árkowiiýchy po kraji plsnataunkých ; plátky

pípolowiné, podlauhlé, 2'/2" dlauhé, tupé, zkrancené,
udslálé, hlinožlulé, na rubu šediw luplalé ; holénka wcj-

ítohomolo\ri(á, zakonitá^ hust, špinaw. žlut doli*i

hlupaiá, a ziuhn y)ikr\lá irubkau kalicho\v;iu pide-
wualiau, lysau. banduskowitau ; ušly kulichowé pak

•=*Á
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hnédoóerwené, menší "4— l" dlaulií', wejité, po krajích

pudlmuté , wt.ší G— 8"dl:iuhé, 15" široké, podlnuhlé,
kopinalé, tupó, 3žílé, síowDné; semeno wejcowité, dole
slab óhrané, hndoerné, nejlesklejší. — W pralesech
na Záwé. Kwéle w srpnti. 5 •

Z poranné kfiry prýští s« iimolio pryskyice, z níž ve wlasti

dlají masti u llastry, též jí užíwají 11 wnit w chorobách, w nidiž u
nás podáwají l>alsaiii kupaiwii. Zhotostnjí také z ni pochodn a t. d.

D. w>/seknuh/. D. relusus Blum. 1. t. 2. Strom wýi-
kau a štíhioslí ped&šléniu podobny ; wlwe špinaw šedé,

s bradawikanii podlauhlýmí ; rozhy bled popelawé,
auilé, liwézdowité pýilé, s chlupy dtauhými, rozlrauše-

nynii
;

pupeny homolowiiošídlowilé, bledé, hlinožlut
plsnaté; íapíky hwézdowiié p}ité ; lisiy 1— 10" dlauhé»

Vt— B' i" široké, wejité, ostré, nad prostedkem skoro
wykrajovvané, slabé asnaté, pak celé, na líci lysé a lesk-

launké, na rubu hwézdnat pyrite, zmládí taktéž plsna*
té; stopky l'/t—2"dlauhé, oblaunké, obyejn delší a-
píku, schnuté, 3—bkwté, šedopyrité : kwély jako pe-
dešlého, welmi wonné ; kalich plodonosny vvehni zwét-

šely a ztlustlý, z náhnda ponachowélý, rozlraušen chlaup-

kowaný, dole kulowatomískowitý, u prosted hrbatý : uš-

ty 3 menší sotwa l"dlauhé, wejité nebo wajené, pe-
lupé nebo pisklimené, delší dwa 8— í)"dlaulié, nahoe
2" široké, podlauhlé, uaté, ožilé, síkowané, oboje po
krajích podhnuté. — W pralesech na Žáwé. Kwéle
w srpnu. 5 •

1'iyskyíice jako pedeSlélio se potebuje.
Jinennjeine ješt troje rody t. I), ohroiíili/, D. Spunofíhei Blum.

t. 3, í>. i>omo?sk>). D. littoralis Blitin. t. 4. D. nutlý, D. {•rarilis

Blum. i. 5. kterydí taktéž se iižiwá.

D. Idadkij. D. lajvis. Hamilt. D. turbinatus Roab. t.

2í3. Strom welikánsky s kmenem príujým, pellustým,
korau rozsedlau, rozhami smáknutými, dwojbrilkými,
pýitýiiii ,• listy dwojadé, krátkoíapikaté, wejité, po-

dlauhlé, ostré, dole uaté, pícelé, píeitauké, ohak
jako iapíky lysé, lesklé^ palísty weliké, piíuíeowíté,

pýité; kwéty okázalé na hroznech nachýlených, bílé,

ponaerwenalé; ušty kalichowé málo hrbaté; plátky auz-

ké, úkosné klinowiié, podlauhlé ; tyinky zdélí nélky ;

blizna 3ušetná; holénka wejcowitá, ostrá, pýrílá. — W
Bengálu a na Poloostrowu indském. 5 •

Strom we wlasti weliiti wúžený pro sok balsaminý, jenž se po-

tel>u)e jednak ro pokost (Wood-Oil), jednak co hojidlo. Tolio soku jest

tolik, že z jilihélio kmene za nkolik insícw tebas 400 másw
se nabjwá. Tím balsamem natírají domy a koráby. K tomu cíli u-

dliijí dole do kmene ránu a opálí ji. Fo tyech nedlíth ránu o-
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5rKa|^^^>?t opáif, nar-i zase slzí. Tak dlají otl listopadu až

do II nora.

D. zilenwtii. D. costalus Gatrt. D. incariiis lioxb. \

Síroni téi liolniv ; rozliv chlupaté ; listy wejilé, tupé,

dole ostré, luiíinlé^ trubka kalicliowá, bkídlá. ^
I), auzkolisfý. D. angustifolius ]f . et. A. D. cosla- >

lus Hojcb. Poddbá se pedešlému. Listy cárkowitopo-
dlauliié, zakonoiié, dole zaokraulilené, wezpod pyrite ;

patistY drobné, hr>tnaté; kaiicli jžebrý, náí"blupatv. —
Ten a pedešly w (^liilagongu Indie wychodní.

Dáwají ipsí balsaiit, nežli prwní rod.

D. kiidlalij D. alatus Roxh. Takowy též strom, je-

hož, lislv wejcitopodíauhlé, nebo srditowejité, zakon-

íte, lysé, bezleské , brwité, wezpod drasné ; kalichy

^kidle. — ÍNa Maskaiu, na blízkém pomoi a w Pegu.
\i reeiivili wlastech dosazuje Qadiiwedeiié rody.

D. ihatij. D. turbinatus Gaert, INedáwá balsanni,

s jfho kmenu ale náramného dlabají luny tebas na

100 niuiinv.

KopÁLofi. Vateria. Vaterie.

Kalich ódílny, stály, pak neprodlaužený. Tyinky
nitek prekráikych, prašníkw árkowit šidlowitych. To-
bolka 3chlopná, isemenná.

A', indská. V, indicaZU/í. Gaerl. t. 189. Jmvi. t. 4T.S.

llowb. t. 288. Hayn. 11. /. .ó. Elaeocarpus copaliferus

y'ahl. Poenoe hheed. 4. t. 15. Strom pkný, ztepilý, ^,

kmenem priniym, liebas 5' tlustým a kosem obšírným?
listy rapíkalé, podlaulilé, ostré nebo lupaunké a uykro-
jené, celé, na líci Imawé zelené, na rubu žlutawé zele-

né, lysé, kožnaté, lesklé: palisty podlauhlé; kwly hru-
bé na latách wehkých, konených, bílé, /áparhu liliemi ;

ušly kalichowé podlauhlé, i se stopkami a listeny

hwézdowii pýilé; plátky rozložené, málo delší, a wšak
širší ušliiw kalichových; tobolka elipsowilá anebo ob-
wojcowitá, dole wilaená, 3brázdá, kožnatá, 2'/t" dlau-

há ; sen)eno wejcowité, celé pauzdro wyplující. — Na
pt.loostrowu indském, obzwlášté \v Maiabaru. Kwélc w
posuše. 5 •

Balsaiii jasDv. prozradily, woKawi t>ii sám od 8eb« »« pr>?ít/

z kury, anflio z ran do ni nadbnýili. a ha wzdurliu zponenálila
keline w pryskyici kíflikau, jaiitaruMÍtaii, a jest drulifm ío/mI/w

unieliodoinJAiho. }fai se |)otrfl)nj»r k dPIání pokoshi, co kadidlo w ^
ciirúnifdi a ro lék. Ze S-mrn wywái se olej pewiiV. lojowitý, z
iiClioi se dlají swíce a m^dlo. Siiifna sama potebují se tam co
lék k síleDÍ žalúdka.
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PtikiIídlec. zhorka. Shorea.

P. knfrmvjí. S. aromatica CoUhrooh. as. rtlt. 12. ic.

Hnyn. 12. t, 17. Dryobalanops aronialica Gaerli t, 'J86.

Ptcrygiuin tcres Cúrrca ín Atm. mus. 10. f, 8. Strom
ztepilý, lOO' pewyšující, 7' llusiý ; kra hnt*cJá ; listy

sliíné nebo stiídawé, králkoapíné, náhle zakoneilé,

3— 7" dlauhé, 1—2" široké : palisly drobné, padawéí
kwty laténéi tobolka wajená, drewnalá , obklíená
kalichem, jehož ušty w kídla 3palcowá prodlaužené)
jádro má dloliy asnaté a zapáchá terebinlinau. — W
lesech na Sumate. Kw. \v posuše. 5 •

Kmen mladý obsaliuje silici, dospw ale k tlanstce 'X' má
kafr po hrjlkáth we štrhinádi deriowjch 1— l^/a" /dálených. Silici

dobýwají naseknauce kmen we wýšce 14'" nad zemí. Takowým též

zpsobem dostáwají kafr, akoli sotwa 1 ze 100 'stromiiw lio má^
Který ale Jej w sol) drží, ten Jined porazí a ozstípají. Kafr leží

H prosted nSkdy ztlanstí ramena, a mírný strom uuiže lio dáti 11
liber, a ten slowe sumnlergUý.

P. silnt). S. robusta Rojcb. t. 212. Strom holemý,
z nhož udlaný tes zdélí 30' a ztlaušlt 2'; listy stída*
WC, podlauhlé, srdité, hladké, 4—8" dlauhé ; palisty

srpowité í kwéty žluté na latách konených; koruna
weliká, 4krát delší kalichu, ^l\' dlauhá, otewená \ tyi-
nek 25-*-'30

; blizna malá, tobolka útlá, 1—2semenná. -^

W Indii sewerné. Kwte w posuše. 5 •

Dííwí jelio zawážejí do Kalknty k stawením, aCkoli není tr-

wanliwo. Dáwá ale innoíio pryskyice damary, již námostwo angli."

cké w InJíi místo nasinské smoly jjctebuje ; íiistsí kusy ale ku ka-
dn/ we liráinech polianskýrii.

P. .<trdiK). S. Tombagala tloxb. Rozeznáwá se od
pedešlého listím srditowejitym , latami konenými,
tyinkami mnohými (teba 100), prašníky wausatými<
— Wlast tatáž.

Užitek jako pt-ede§lélio.

Aád 37.

RUDOKLOKOWITÉ. CHLÉNACEJE.

Kalíšek 1— 2k\vétý, Iwaru a podstaty rozdílných*
Kalich 3hipenný, malý. Plátkfitv 5 — 6 podplodních,
dole širších, nkdy nejdoleji skoro srostlých. Tyinky
nyní pemnohé, ideji 10: nitek srostlých; prašnikTivy

zakulatlých , pirostlých anebo prostých, Spauzdrých.
Wajcnik I— Spaiizdý. Cnlka 1, nilowilá; )t/na froj-'

násobná. Tobolka Spati/drá , nebo pomeiáním Ipau-

zdrá^ Semena v\ pauzdrách ojedinlá nebo množitá,
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w síédu pipewnná, pekocená. Jádro bílenalé. Kel
osowý, zelený ; dlohy listowité, eité.

Strumkx nebo ke ozdobné. Listy nejCasteji s palistoma pa-
dawýiiia. Kwety obojakó na latádi nebo hroznech.

Celý ád sestáwá ze 6 rodu Twe 4 pokolenícli), na Madagas-
karu ostaucídi. O prwcícJ), jež mají, nic newíine.

KlANOÍCXOK. ScuiZOLáBNA.

Kalíšek 2kwlý, nedužnatý, tepenatý, pak rozšíely,
ušetnatý, lepnatý, klímawý. Kalich 3Iupenoý. Plátkw
S. Tyinek mnoho; nitek tenkých, prašnikw pirost-
lých. Tobolka kaliskem zawená , 3pauzdrá

; pauzder
mnohosemennych.

K. riUorvý. S. rosea P. Thouars afr. t. 12. Str-
mek listw wejilýchj lysých; laty konené; kalíšek nej-
obšírnjší, neprawidelne puklý. Rod nejpknjší.

RCDOKLOK. RhoDOLAEKA.

Kah'šek z 2 listeníiw na kalich pitlaených. Kalich
Slupenný, poddiitý, ditžnalý-, lepnatý. Plátkw 5, ba-
kowitých, welikých, ped rozwítím zkraucených. Tyi-
nek mnoho, kratších nežli plátky

;
prašníky tyrhrané,

wzadu na nitky pirostlé. Wajeník 3pauzdrý, mnoho-
seraenný.

C. pnulij. R. a 1tivola P. Thouars. L c. t. 13. Ke
pnuly', welikými brunátnými kwty okázalý.

ád 38.

OKROWÁKOWITÉ. TERSSTROEMIACEJE.

Kalich lupenw S, poddutých, nestejných, kožna-
tých, stechowilých, tupých, stálých, asto dole listeno-

mn podepený. Plátkw ó, na teri podplodním stojí-

cích, bu prostých, bu_ dole písrosllých. Tyinek
mnoho podplodních, s plátky srostlých, s nitkami ší-

dlowiiými, krátkými , prašni^ky pímými, dwojpaozdrý-
mi. Wajeník wcjcowitý. Cnlky 2— ó , prosté, wíce
mén srostlé. Plod wejcowitozakulatlý, o tolika pau-
zdrách o kolika nlkách, bud" zbobulelý, wyschlý, bu
zlobolelý, pukawý. Semen mnoho, pirostlých na se-

menici stední s malým bílkem anebo žádným. Kel kíi-

wý nebo ohnutý, s kuínkerp dlauhým, k pupu elícín»,

delohama podlauhlVma^ celýma. ,

12

a



178

Stromy nebo ke. Listy kožnaté, pr«*ziimijírí, colé nel»o zpl-

lowané, bezpalisté. KwSty rznopolilawé uebo innoliuiiiaoželrié, oje-

dinlé nebo diomáCené, úžlabftkowé, nkdy na lirozoecb anebo la-

tácli koneCnýdi. PoCítají do 67 rod w 12 pokolení rozdlen Vfh, a

po Americe a Asii rozlosowaDýrlt. Nejwtší díl mezi obratníkoma,

nkteré w sewerném mírném podnebí. O prwcídi jejicJi dosawad nic

newíme.

Okrowák. Ternstroemia. Ternstroemir.

Kalich o 5 lupenech, dole 2lisfennv. iMálkw S — (5.

Tyinek mnoho w dwojnásobné rad. Prašniky podlau-

hlé, lysé. Bobule píwyschlá, o 2 pauzdrách 3— -íse-

mennych.
O. zubatý. S. denlafa Swarlz. Toanabo denlata

Auhl. t. 227. Lam. t. 456. f. I. Strom ztepilý; kmen
2i' zwýší ; rozhy lysé, oblé, welmi piblížené; listy a-
pikaté, stídawé, pewné, wejitopodlauhlé, lysé, tlusté,

zpilowané, skoro stíhané, zakoníte, dole zaužené, 3—4"

dlauhé, 2" široké ; kwéty poboní, skoro úžlabíkowé,
ojedinlé; stopky jednoduché, lysé, oblé, sotwa zdélí

apika : kalich lupenúw wejitých, celých, zakonitých,
dole opatených šupinama žlutýma; koruna žlutá, o
.5—4 plátcích

;
plod malý, kulowalý, zakonily. — We

hwozdech Guianských. 5*
Kra jebo k wydláwání kže slauží.

Sakák. Cleyera. Cleykre.

Kalich blupenný. Plátky prosté, s lupeny kalicho-
wými stídawé. Prašníky pirostlé, wzadu šttinat mrt-
naté. nlka 1. Blizny 2-3, oddlené. Bobule 2— 3-

pauzdrá. Semena bezkídlá.
S. nadiilnatý. C. ochnacea. Listy rná elíptin po-

dlauhlé, obak ostré, na líci žebernaté, celé. — W Ža-
ponu.

We wlasti íwé slauží s jinými rostlinami k ozdob hrobm.

Naíiaulek. Kiblmrypra. Kielmeybre.

Kalich Sdílný, nekalíškatý, stálý. Plátkw 5, jino-
stranných. Tyinky prosté , s prašníky piléhajícími.
Cnlka s 1— 3 bliznami. Tobolka 3pauzdrá, 3chlopná :

chlopní u prosted pehrádených. Semeno na konci
obojím kídlaté.

N. ozdobný. K. speciosa Hilair. t. 48. Malý str-
mek s kmenem zawilým, wátwemi korkatými, toliko pu-
peny konené nesaucími ; listy na konci wtwí pribUže«
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né, prísedawé, wejciiopodlaulilé, tupé, celé, na rubu

po žílách pvnté; kwty na králkydí hroznech, wehké,

riowé ; ušty kalichowé wejité, tupé, erwenaw pls-

nalé; plátky dwakrál delší kalichu, slab eité, wn u

prosted pyité; blizna 3uiieiná, tobolka wejcowiíá. —
W Brasilii. Kwéte w dubnu. 5 •

Listy jelío pesliznaté we wlasti dáwají se do obmekujícídi

kaupelí. ^

»

StoCehAk. Cochlospermum. Schkeckensames.

Kalich ólupenny, stechowitý , bezlistenný, stálý.

Plálkw 5 nestcjnoslranných, stálých. Tyinek pemno-
ho, prostých; prasniky pímé, ipauzdré, dérau se otwi-

rající. Gnélka a blizna jednoduché. Tobolka 3— ápau-

zdrá, 3— óchlopná, chlopnosené pukající. Semena pi-

ulílowitá nebo ledwinowitá, wlnalá.

Stromy, ke nebo podke; listy stHdawé, laloCnaté
;

palisty

padawé. Kwty weliké, liroznowite latné. Kalich pak podhnutý,

liipeaw dwaii wnšnýcli, inenšídi. Prasniky Cárkowité, na konci

drau pukající. uika na konci hákowitá. Tobolka wezpod kali-

diem, korunau a tyinkami obklíená. Semena bílku dužnatébo..

S. okázalý. C. insigne Hdair. t. J. Witlelsbachia

Mart. 1. /. 55. Maximiliania regia Scliiank. Ke zwýší

2— 6'; kmenu rowného, píjednoduchého; kúra rozse-

dalá, hnédá : rozhy oblé, na konci pýíkaté; listy

okresem okrauhlosrdilé, dopola blaloné : lalok pobo-
ních menších, sehnutých, dolení 4" dlauhé, na apících

skoro taktéž dlauhých. I—3žlabých, pípýíkatých, pí-

lysé, na líci tmawéjší, poervvenalé, prostední zponená-

hla menší a na rubu pýiié, nejhoejší a nejmladší nej'

wýš l" weliké, asto jenom olaloné, obyejn obak
pýiié ; palisty árkowilošídlowité ; laty konené, dlauho

ped listím se wyskytující; siopeky Ví

—

Vi\ dlauhé,

pak prodlaužené a ztlustlé, pýíkaté, dole opatené
listenoma árkowitokopinntýma ,

prchawýma $ kalich

hipenw pýitých, názluiých , erwených a zelených,

wnšných. kopínatých anebo wajených, wnitních 3 po-

dlauhlvch, wšech poddutých, neslejnostranných, píwy-
krojených, plátky obwejité, wykrojené, podduté, 1— 1'/»"

dlauhé, petenké, žluté, s pemnohými tenkými, erwe-
nými árkami; prasniky o polowici kratší; wajeník hu-

iiaty, tobolka obwejcowitá, ostrá, 2" dlauhá, pýitá, s ^1-

nau dlauhau, hedwábowitau, na wnitním kraji hndá,
ua wnšném žlutá. — W Brasilii. Kwleod bezna ai

do záí. \

.

12*
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Wjvfaeniiui z koena iizíwají proti rozdilnjin wuitruíin bole-

stem, zwlášte spailnntíiii s w5šky zpsobeným, ano prý liojí wnitfn

wedy.

S. sliznatý. C. Gossypiiim Dcca7id. BombaxLm. Cav.

mmi. t. 157. Bombax grandiflorum Sonner. 2. t. 133.

Strom ztepilý, ozdobný, koše obšírného ; listy olaloné,

hoení na líci lysé, na rubu plsnaté, 2— 8" dlauhé, na

epících taktéž dlauh3'ch: lalokvv wejitých, ostrých,

nejceleiších ; kwty ped listím rašící, weliké, zlulé, sko-

ro latné; kalichy lupenw podlauhlýchj plátky obwej-

ité, hluboce wyíznnté ; tohoiky široce cihowité, olalo-

né, zwící husího wejee ; semena ledwinowitá. — W Indii

wýchodní. 5 •

Ze kmenu a wetwí poranCnýcIi prýští se sfáwa ktowatinnáj

jež jako klowatina arabská maže se potebowati. Semenem nezra-

lým, rozetreným mže se pkn na žluto barwiti.

S» barwíiský. C tinctorium A. Rich. Fl. scneg. t.

21. Ten poloke má koen skoro zwící hlawy dtské,

neprawidelný, mnoholetý, a wypauští mnoho kmenw pí-
mých, r vvysokých, oblých , nahoe listnatých ; listy

dlauhoapikalé, až do prosted rozklané na ó lalokw
wejilýcli, ostrých; kwty zwící 2", po odpadání listw

z doleního dílu kmenw wyrážejíci, na stopce 5— O"

dlauhé, ohlaunkéj šedoplsnaté, porostlé šupinkami dro-

bnými , zdálenými, poloobjímawými, na konci rozw-
twené a u wzniku každé wtwe nesaucí šupiny 3—

4

delší, zakonité, zákrowaté^ kalich šedoplsnatý : uštvv
wajenopodlauhlých, ostrých; plátky skoro jako ržo-
wé, žlut ale a barewn árkowané; tobolka 2" dlauhá,

píplsnata, nedokonalá, Hpauzdrá ; semena ledwinowitá,

docela pikrytá wlnau bílau, šttinowitau. — W Sene-
gambii. Kwte w únoru, beznu, "fx.

Koen potebují k proprawení cmýruw a k barwení na žluto.

ád 39.

KROSTENOWITÉ. GOUDONIACEJE.

Kalich o 3 lupenech prostých anebo srostlých.
Plálkw 5, dole asto spojených. Tyinek njnoho : nitek
nejdoleji jednobratrých, niCowiiých

;
prašníkw vvaje-

ných, wáhatých. Worekúvv 5 , wíce mén srostlých.
Cnkk 5, bu prostých, bud dole toliko srostlých, bu
až na konec skoro. Woreky tobolkowité hned napro-
sté, hned w tobolku ztuha srostlé, 1—2semenné : chlo-
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pní u prosted pehrádky wypauíitejících. Semena ne-
mnohá ; bílek žádný. Kel pímý : koínku podlauhlého,
dloh listowilych, na dél asnaloswaskalých, pírka ne-
patrného.

Stromy nebo ke. Listy strídawé, asto padawé, wajeCné
nebo podlaulilé, zpeenožebré, bezpalisté.

Poítají sem 6 rodii we 3 pokolenídi, jicliž 5 w Americe, 1 \t

Asii rostau. Kád ten poCítal DecandoIIe k okrowákowitýin, Bart-
liny k tliéowuíkowitým, jiní k slézowitým. Pemnohé rozdíly od toho
trojího ádu dowolují obzwláštní ád udlati.

Krostk. Gordonia. Gordonib.

Kalich o 5 lupenech kožowiiých okrauhlych. Plá-

tkw b, píína rostlých na trubku nitkowau. nlka 1

;

blizen b. Tobolka ópauzdrá, ochlopná : pauzder 2se-
uienných. Sejucna kídleni listowitým ukonená.

K. obecná, G. Lasianthus Lm. Ellis act. angl. 1770.

t. 11. Cav. diss. 6. í. IGI. í^ni. t, 504. Michx. arh. 3. t.

1. Bot. mas. t. G68. Alcea íloridana Pluk. ani. 1. 352. f.
3. Calfsh. t. 44. Strom peladný, homolowitý, poád
krásní" zelený a kwítím bílým ozdobený ; listy kožowi-
té, lysé, wejitokopinalé, obak ostré, zpilowané, 5—6"

dlauhé, 2" široké nebo širší ; stopky úžjabíkowé, «3Je-

dinlé, Ikwété, zdélí listu; kwt jako rže otewený;
kalich lupenw chlupatých , poddutých, nejtupjších,
slálvcli ; plátky wejité

, podduté,. mnohem delší ka-

lichu, bílé; tobolky wejcowité. --- W stojatých wodách
\v Karolín. 5 *

Kuru |)otebují k wyiJ^láwání kže. L nás nkdy w sadili.

ád 40.
:

TllÉOWNÍKVVlTÉ. CAMELLIACEAE.

Kalich 5— "lupenný, ped rozwitím stecliowitý

:

lupenuvv wnitních asto wtších , kožowitý , padawý.
Plátkuw 5, G, 9, s lupeny stídawych, dole asto spoje-

ných. Tyinek mnoho, nitek nitkowilých} nejdoleji mno-
hobratrých anebo jednobratrých , prašníkw elipsowi-

tých anebo zakulatíých, wáhatých. Wajeník 1, wejco-
wit zakulatlý. Gnlky 3— 6, niowité, wíce mén sro-

stlé. Tobolka 3|iauzdrá, Schlopná, pometáním 3semen-
ná : chlopní bu u prosted nebo po kraji pehrádka-
tých. Semena na kraj pehrádek wnilní pipevvnoá,
wcliká, tlustá. Bílek nižádný. Kel dloh welikých, tlu-
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stých, olejnatých, dole jakoby oirtnkowaných, koínku

nejkratšího, tupého, k pupu obráceného, pírka sotwa

patrného.
^

Ke nebo stromy. Listy kožnaté ,
itíezimující , zpilowane.

Kwty obojaké, okázalé, úžlaltfCkowé.

Do toho ádu náležejí 2 pokolení s 8— 10 rody, Ježto wšecky

pebýwaji w jihowýchodním dílu Asie. lilawne oiííialiují prwek

swraskawý w listedi a koe, oU-j w seinenedi.

Théowník. Thea. Therstkauch.

KaHch 5— elupenný, stály. Pláikw 6—9, rozpo-

ložených w 2 nebo w 3 adách. Tyinky nejdoleji w
krátkau trubku srostlé. nlka na tré klaná. Tobolka

Spraskaweoná : praskawek podlé šwu bišního pukají-

cích, po kraji do wnit ohnutých, pehrádených, Ise-

raenných
7\ ínský. T. chinensis Sims, mag. t. 998. Ke sil-

n wtewnatý, 20— 30' wysoký, sázený \— ó'; wtwe o-

blé, rowué nebo prohýbané, mladší hndé, starší šedi-

wé ; lislv krátce apíkaté nebo podlauhlokopinalé, ano i

obwejitopodlauhlé, ostré, ídce tupé, zpilowané, lysé,

lesklé t kwty ojedinlé nebo po 2— o w úžlabíkách,

králce stopkaté, pímé nebo nií, wonné ; lupeny kali-

chovvé okrauhlé, wejilé, tupé, béloblanaté obraubené,

u prosted šedÍM plsnaté ; plálkw (5— 9 rozložených,

pak podhnulých, bílých, wnéšných menších, úkosn
wejitých anebo obwejuitých , wné zelené nabhlých,
wnitrních kosotwerené wejcitých ; tyinky pemnohé,
kratší nežli koruna : nitek niowiiých, rusých, nejdoleji

srostlých w trubku maliko s plátky spojenau ; pra-
šníky zakulatélé, tniaw žlulé ; wajeník wejiiokulowa-
tý, hedwábn huatý ; nélky hlaubéjí nebo méleji na
tré klané, zdélí tyinek; blizny jednoduché, tupé; to-

bolka z tí praskawek zakulatélých složená, hndozelená,
maliko chropawá ; semeno zwící liskowého oechu,
Iwrdé, lesklé, hndé, s pupem žlutým na plošší stra-

n. — Sám od sebe vv ín a Asamu. kdežto jako i w
pomezních krajinách jižných a wýchodních se sází.

Kwte od záí do listopadu. Tx .

Pijímají troje odrodky stálé, jez proto mají za osobliwé rody.

«) T. zelený. T. viridis Lin. Letls. mon. t. i. Blak. 851. Plenk
t. ««7. Lam. . 414. f. 2. Hayn. 7. i. 2». Daascld. 7. t. 1. Wtší listy,

koruny nejCastgji z plátkw 8— 9.

/5) T. hn?dý. T. Bohea Z/fu. Lells. mon. f. l. Blnk. f. ss?.
Plenk. t. 498. Simt. mat), f. 998. Hnyu. 7. t. 58. Diet. »c. nnt. afl.

8. t. isa. Dússeld. 7. f. 8. Liity kratSí, eliptiné, podlaublé, koru-
ny nejCastSji dpIáteCoé.
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y) T, tnfnf. T. sricta Ait. Hai/n. 7. . 57.

Z tolio ke potrelmjí se listy suchéi a slowau aj, ínské thé.

W Cín, na Korei a Žaponu od nejdáwnejs/ch Casfiw tliéowník sázejf

;

Iftopisy zmiruijí se, že w ín již we 4tém wSkn hyl znám, na

Korei a Žaponii ale teprwa na zaCátku 9tého století; odtud rozšíil

se dále na západ a jih, W nowišícIi asech pesadil se na Cey-
ion a Žúwu, kdežto a obzwláštC na tomto ostrowP se dobe da-
i, také od tamtud již w jednom roce II/2 milionfiw liber aje (thé)

do Hollandu bylo wywezeno. Pokusy k pesazení jeho do Brasiiie,

na Predhoí dobré nadje a na Helenu ostrow tak dobe se nepo-
daily. W nejnowjsích asech w anglických osadách w Asamu na-

lezli celé lesy théowníkowé, a jelikož Asamští dílem se znají w chowání
théowníka, mžeme se nadíti, že budaucn ;aj nebudeme toliko z Cíny

kapowati. Maijen poítá, že w posledním desítiletí ron z Cíny do
Ewropy a jejích osad alespo 50 milionw liber aje wywezeno
bylo.

Jest tomu wíce nežli 1000 let, co aj jest národním nápojem

w ín, a podlé Mnijeua mže se za to pijmauti, že 350 milionw
cent ron w celém wjchodu asiatském se ho zpotebuje. Jelikož

piprawení pknjších dnihw ajowých jest pracno a párawo, mže-
me si pedstawiti, mnoholi rukau tím znamenitým pro ony krajiny

zbožím jest zamstknáno,
W obchodu pemnoho druh w ajowých se zná, kterých rozdíl

zakladu se na krajiaácli, w nichž tliéowník byl opatrowán, ua rozli-
ných odrodech, na asu sbírání a na zjtsobu piprawowánf. W
ín a na Žaponu w jae a na zaátku záí sbírají listy

;
jarní sbírka

dáwá lepší aj. Nyní je uwrlinau do welé wody na pl minuty; kdvž
osákly, rozhrnau je na weliké mlké železné pánwe oháté, na nichž

je poád míchají ; dostaten oháté rozhrnau po stolech, rohožemi
pikrytých, a pak jedni rukama je swalují, a druzí je oclilazují welíký-

nii wiíri. Nyní ie zbawí chuti ostré, hnusné, pražíce je na že-

lezných plechách. Tak piprawený aj ( alespolí nkteré druhy )

nyni koení jistými wonnými kwty, a to z oliwy wonné, kamelie

tupolitté, a snad i rže théowé. Nyní teprwa se bední do tru-

hliek.
Do Kwropy prý r. 1610. holandskými kupci nejprwé pišel,

R. I'i38. byl do Rus priwezen a w Moskw oblíben. Pozdji pišel

do Anglian, pak do Francauz a Nmec Nyní nejwíce se ho potebuje

w Anglianech, pak w Hollandu a w sewernjších krajinách ; w již-

njších wbec nehrub se potebuje.
Mírn pitý aj wbec jest zdrawý nápoj, obzwlášt w powtí

chladném, mhlawém, wlhkém, po obtížných pších cestách a tlesném
namáhání; též proti hostci a tunosti pílišné se porauí, anobrž

zapuzuje ospalost a opilost.

Kamellia. Camellia. Cambllib.

Kalich blupenný, nkolika lupeny kalíškowými ste-

chowiiymi podepený. Pláikw b, dole spojených. Ty-

inek mnoho , srostlých pod prostedkem w trubku.

nlka se 3 bliznami. Tobolka 3pauzdrá, chlopní pro-

sted pehrádených , zslawujících osu Irojhranau,

prostaUf Ssemenná.
K. iapanská. C. japonica Lin. Cav. diss. 6. t» 160.
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Jacq. rar. 3. /. áSS. And. rtp. i. 2b. Lodd. cab. t. 329.

4oo. Diet. ic. nat. atl. 3. t. 152. Ke anebo strmek,
5— 10' wysoký, rozeh lysých ; listy krátce apíkatéj elip-

tiné, zakoníte, oste a pitlaené zpilowané : zubw
žiáznat hrotitých, kožnaté, lysé, lesklé ; apíky široce

žlábkowité 5 kvvty ojedinlé nebo množší, konené, na

wtwícb sedawé; lupeny kalichowé obwejilé, na konci
zaokrauhlé, w nitku poddulé, wné u prosted hust py-
rite, nahoe brwaté

;
plátky zaokrauhlé wejilé, wykro-

jené nebo zaokrauhlené, jednoduchých kvviw neja-
stji karmínowé; tyinky •mnohem kratší plátkw, s. nit-

kami šídlowitými, blawými a prašníky wejilými, bled
žlutými 5 wajenik vvejcowiiý, lysý; nolka niovvilá, krat-

ší tyinek ; blizny ostré ; tobolka ihowitá, nepatrn
trojhraná, nkdy .Shraná a opauzdrá, lysá ; semena zwí»

cí malých lískowých oechw , skoro polokulowatá,

nepatrn trojhraná, tniaw hndá, málo leskhi anebo
nelesklá, s pupem skoro Irojúhlým , pleowým, pod
hoejším koncem. — W Zaponu, kdežto jako w Cí-

ne od nejdáwnjších asúw se sází. Kwte od prosince
až do máje. 5 »^ •

Asi u prosted minulého wekn byla do líwropy prenišena, a iv:st

nyní pro ozdobu wseobecná. Nyní znají se ncstíslné odrodky, jichž

nejwetší díl náleží k nejkrásnjším rostlinám našícli sklenníkw. Kwet
mají jednoduchý uebo wíce mén iilnýj karmínowý, riižowý, blj',

žlutawý, oebo bíle a CerwenS merlíowaný, též i)látky nasekané, te-
penaté. Na Žaponu tlaCÍ ze semen olej, jehož potebují w domác-
nosti a lékastwí.

K. Inpolistd. B. Sasangua Thunb. jap. t. 30. Kaemp/.
853. Sims: mag. t, 2080. Ker. reg. 567. Macart. voy. alt

t. 34. .Tmní pedešlé. Listy wejit podlauhlé, užší

nežli u pedešlé, lup zpilowané, tupé, na líci tmaw
zelené, lesklé, wezpod bledé > kwty konené, píojedi-
nié, mnohem menší nežli u pedešlé, sedawé ili na
stopce */»'" dlauhé. Roste na Žapon a w ín. Kwte
w únoru až do kwtna. 5'

Listy w stínu sušené jsau zápachu píjemného ; kwty woní
jako jasmín, protož je pidáwaji k aji, aby zwoiíawel. Ze semen
jejích, jako i následujícídi rod, tlaCÍ se olej k jidiu a w lékastwí
užiteCný.

K. kissi. C. Kissi fVall, Listy wejitopodlauhlé,
zakoníte, oste zpilowané ; kwty 3nlené, píojedi-
nlé, sedawé, úžlabíkovvé noho píkonené. — Roste w
^^apaulíí.

C. peckald. C. drupífera Lour. Listy. wejitopodlau-
hlé, jiizejkowané ; kwty dwojené nebo trojené, konec-
np, H^á^tkowé; peckowíee 4pauzdrá. — W Koingín.
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ád 41.

S3IRADF.AWC0WITÉ. OLACINEAE.

Kíilicli llupenn), pízubatý, za kwlení malý, pak
zwelielj nebo zhobulelý (snad kalisek). Fiatky {snad
lupeny kalicliowé) i— G, podplodní, píkožowilé, ped
rozvvitim chlopnité, bud prosté, bu po dwau srostlé.

Píwésky wlasowité nebo niowité z epele nebo wedlé
jejich kraje wynikající. Tyinek 3— 10, podplodní nebo
naplálkowé, .s nitkami smáknuté šídloivitými, prašníky
srdilopodlauhlými, pímými, 2pauzdrými. Wajeník
prostý, 3— 'ipauzdrý. Cnlka 1, niowitá. Plod (skoro

peckowice) jcdnosemenný, (poraetáním) Ipauzdrý, ne-
puká wý, asto kalichem zwelielým nebo zbobulelym
zasleny. »Semeno wisuté, dolo pupenaté. Bílek we-
liký, duznntý. Kel malj, w bílku zawený, wejcowitý,

zpodinowý, koínkem k pupu smující, s delohama ne-

petrženýma.
Stromy nebo ke lysé ; listy jednodiiclié, ajukaté, strídawé,

bezpalisté, celé, iíiice žádné; kwEty drobnaunké, úžlabíkowé. —
Místo toho ádu nejisté; snad náleží blíže sanlalowitýdi. fíecnn-

dqllc uwadí 21 rodii w 7 pokolenídi, mezi obratoíkoma rostaucícb.

Smradlavtec. Olax. Stinkholz.

Kalich malý, celý, odkwdý zwelielý a zbobulelý.

Plátkw 6, po dwau až do prosted spojených. Príw-
skw niowitých G, na 2 klaných, na epeli plátkowé pi-?

pewnéných. Tyinky 3, píirostlé na plátky spojené,

Peckowice wyschlá, Isemenná, kalichem obklíená.
S. ceylonskij. O. zeylanica Lin. Strom nebo ke

bezbranný s rozhami bewnými, hranatými, žluté zele-

nými, autle na pi swraskalými; listy apíkaté, wejité
nebo wejit podlauhlé, tupé, lysé, Ižilé, sotvva žeber-

naté ; kwéty drobné, na hroznech jednoduchých, neja-
slji ojedinlých, úžlabíkowých, kratších listu wedlejší-

ho ; stopka niowitá, po opadání kwlw jakoby zuba-
tá 5 koruna skoro náíewkowitá } plátky tupé, bílé. —
Uoste na Ccylonu. 5'^-

Dríwí jeho wydáwá puch hnusný, lejnu CloweCuui podobný
;

nicméu na Ceyiong má se za wážený proste4ek proti horeCkám.
l^isty le jedí co salát.
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ád 4}.

CITRONÍKOWITÉ. AUfíJNTÍACEAE.

Kalich bahkowílý nebo zwonkowitý, 3— zubv, wa-
dnauci. I*lálky 3— 5, prosté nelio srostlé, wn z tere
podplodního vvynikající. díw rozvití maliko krajem
strehowilé. Tyinek bu co pláikw, bu dwakrálnýcb,
bu mnobokrátných, z tere podplodního za plátky

wynikajícícb, bu rozdíln mnohobrairých. bu wysoce
jednobratrych, na konci wzdycky prostých a šídlowi-

lých. Prašníky konené, doletn pirostlé, pímé. Waje-
ník wejcowitý, mnohopauzdrý. Cnélka 1, oblá. Biizna tlu-

staunká, pírozdélená. Plod (pomaran) bobule mnobo-
pauzdrá, s krkau kožowitau, husté posetau žlázkami si-

linatymi; pauzdra asto naplnná duzninau nichýi-
tau, 1—mnohosemenná. Semena bezbílená (asto mno-
ho klw zawírající). Kel rowný proti pupu a ose plo-

dowé smující.
Stromy nebo ke skoro wŠecky nejlysejší, na listedi. kalirlm.

|)Iát< ífJi, oplodí a dloliácli iníšky silionatýiiti opatené. Listy strí-

(lawé. klaubnat pripewnné, bu zperené. jedno-ninohojanné, biuT

lístek licliý na fapíkn nkdy listowit rozšíeném, klaubem pi|)ewn£-
ný, bu list jednodurliý, snad toliko apík listowit rozšíen)'. Tr-
ny úžiabíkowé newtewnatující.

Ctweral. Atalantia. Atalamtia.

Kalich 4zubý. Plátky 4. Tyinek í), wysoko je-

dnobratrych; nitky nahoe prosté? prašníky konené.
Wajeník i nlka huaté. Plod kulowatý, 4pauzdrý,
4semenný.

. samolistij. K monophylla Decand. Limonia mono-
phylla Roxb, t. 83. Strom anebo ke, drobnotrnatý ; li-

sty wejitopodlauhlé, na konci wykrojené, 3" dlauhé,

Pia" široké; trny malé, jednoduché; stopky úžiabíko-
wé na krátkých hroznech; stopeky dlauhé a tenké;

kwty wonné ; bobule zwící muškátowé kulky, skwle žlu-

tá, šawnatá. — W Indii wýchodní. Kwle w erwnu
až do záí. 5 >\ •

Kúra korenowá aromatiná, hoká, jakož i listy užíwají se proti

keSem ; olj ze semen proti trhání w dedi.

TrojClen. Triphasia.

Kalich Szubý. Plátky 3. Tyinek 6, ídko 5« a

pátá pak plátku wtšimu slíná. Prašníky pístelowilé.

Plod 3pauzdrý, Ssemenný. Klti w semen wíce.



187

7'. trojlistý. T. Irlfoliala Decand. T. aurantiola Ijour^

Limonía trifoliata íJn. Lam. t. 5o>. /'. 2. Jftcq. rar. t. 463.

Andr. rep. 1. 143. Strmek dstewíný, pewtewnaiy

;

listv krátkoapíkaté, trojené: lístkúw wejiivch, kone-
ného asto wvkrojeného : trny malé, úžlabíkowé ; kwé-

tv ojedinlé, ližlabíkowé, bílé ; bobule erwená, wejco-

wiiá s dužninau lepkau, siadkau, jedlaii, newonnau. —
W Indii wvchodní, Koincín, Cíne. 5«

Owoce zadláwají do cukru a jedí.

KWASOPLUD. LlMONIA. LlMONIB.

Kalich 4— ódílný. Plátky 4— ó. Tyinky prosté,

dwakrátné, nékdy jedenkrátné. Plod bobulowitý, duž-

natý, 4—ópauzdry : pauzder Isemenných.

Kí Listy JHilnodiniié, trojené nebo zpeeué ; trny ližlahííi-

kuwé nebo nižádné ; kwtv iižlaliírkowé.

K' trl/krajmvanij. L. acidissíma Lín. Lam. t. 353. f,
1. fíumph 2. t. 43. Ke 1—8' wysoky; listy zpefené,

dwojjaruíé: lístky wejité, priuykrajowané ; apíky krí-

dlaté ; trny ojedinlé ; kwély na patero klané, bílé, na

latách list kratších; nitky dole welnii huaté; plody

wejcowité. — Roste w Indii wýchodni- "^ .

We wlasti cUlrinut nititbit slowe, a jako w Americe jižné, kamž
pesa/en, se sází pro plody kyselé, jež co luladé citrony do cukru

nakládají; cliut jejitli welini lahodná.

K. wranbkowavij. L. crenulata Roxb. fíhftd. 4. t. 14.

Podobá se pedešlému: listy zpeené, 2—ijarmé: lístky

eliptinopodlauhlé, wraulikowané ; apíky kídlaté ; trny

ojedinlé; kwty na twero klané, -Smužné ? plodv ku-

lowaté. — Na Malabaru. Kwte skoro poád. 5» ^*
Tam inaji list, koen a plod za lék.

Tr.USTOSLPKA. Mrr.RAVA. MtRRAYB.

Kalich ódílný. Koruna zwonkowitá. Tyinek 10;

nitky árkowitošídlowilé; prašníky zakulatlé. Plod zbo-

bulelý, 2pauzdrý, pometáním asto Ipauzdrý: pauzder

Isemenných. Semeno wisuté. Slupka tlustá, wlnatá.

Ausko délohowé nejmenší.

T. íatnatrí. M. paniculata Mal. Chalcas paniculata

Lour. Camuníum Rinnph h. t. 17. Strmek zimoslrazi jm-
ním podobný ; kmen ztlauští stehna, solwa zuvší muže,

jamaty a brázdowaný ; wtwe oblé, šlahaunowilé, po ji-

ných stromech se pnaucí, jako u wrby snadno slupli-

wé ; listy hchozpeené : lístkw ló— 10, na rubu hedwáb-



188

nýeli a žlutých, wejitých, zakonitých, koneného nej-

wlšího, 4" dlauhého, 2" širokého} kwty úžlabíkowé,
ojedinlé, na weer jako jasmín zapáchající, brzo pa-

dající; bobule erwené, podjuhowaté, ^/s" wehké o 2 se-

menech wlnalých w dužnin oerwenawé. — W Indií wý-

chodní, ín a Koinín. 5 •

Sází se pro koS hustý, pkný stín dáwající. Ze díwí twrdélio,

žluíawého i pkn skwrnatélio a merhowanéliQ dlají rozdílné j)ráce

suustružnické, stenky, oštpišt a d.

KUBÁRNÍK. DeRGEKA. BeRGE^^.

Kahch bdíiný. Plátkw 5. Tyinek 10; nitky ší-

dlowité , smáknuté i prašníky zakulallé. Wajeník
2pauzdrý, 2wajený. nlka obhomolowitá. Plod bobu-
lowitý, asto Ipauzdrý, Isemenný. Semeno wisulé we
slupce mixzdrowité. Auška dlohowá nejwtší.

K. zpilowaný. B. Koenigii Lin. Papaya sylveslris

Rumph 1. t, 53. y*. 1. Strom? listy strídawé, lichozpe-

i-ené : lístky strídawé, wejitokopinalé, zakonilé, pýi-
lé, zpilowané, nestejnostranné, íapíkowané j hrozny nej-

množší w chocliolík na konci rozeh nahlauené; kalich

pemalý, ódilný
;

plátky rozložené; tyinek 10, jichž 5

slídaw menších. — W Indii wy-chodní. Kw. w posuše. 5.
Díwí pewné potebuje se na základy; z tliistýdí kouárw lé-

zají bály ku stawení korábiiw.

; PTOt. COOKIA. CoOKIE.

Kalich na patero klaný. Plátkw pt, lodikowi-
l^ch, huatých. Tyinek 10: nitky árkowité, prošlé;

prašníky pííokrauhlé. Wajeník huatý. Bobule zuku-
latlá, Spauzdrá, pometáním 1— 2 semenná. •

P. kopinatij G. punctata Relz. Lam. 1. 3b4. Jacq. schocnb^

^.101. Lansium sylvestre Riunph \. t. a 5. Strom mirné wýšky,
kmenu zahndlého, kry rozsedlé, bradawinaté; rozhy o-

blé, zelené jako rapíky a stopky s bradawikami drobný-
mi ; listy lichozpeené: lístky wejitokopinaté, zakonité,
dole sotwa nestejné; lata obšírná rozkladilá, konená;
kwty bílé ; plod žlutý s dužninau žlutau, oslre sladkau.
— W Kantonu ínském. Kwte na zaátku posuchy. 5*

Plody jeho jedí, a protož jej sázejí.

Spuhoplod. Feronia. Ferokie.

Kalich plochý, Sdílný. Plátkw 5, podlauhlých.

Tyinek 10 ; nitky prosté, dole rozšíené, liuíiaté
;
praš-



«

189

nikv podlauhlé. Ter Iflžkowý, wywjšeny. Plod bobu-
lowiiý, iTinohopauzdrý: pauzdcr mohosemenných, duž-

nínau haubowitau obklíených.

S. íinawý.Y. elephantum Correa. Ttoab' t. 14 í. Ansi-

foliuni íliunpli 2. t. 43. Strom zlepil}' ; wlwe rozewené;
rozhy rozlraušené , ozbrojené trny w rozhy nkdy
wzrostajícími ; listy na rozhácb stídané, na snticích

stiiné, apíkaté, licbozpeené, složené z 5 líslkw sti-í-

ných apíkowaných, asi iVi" dlauhýcbi lys}'ch, lesklých,

podlauhlých, eliptiných, tupých, nejcelejších; apík
klaubnalý; kwty na latách krátkých, konených, úžla-

bíkowých anebo poboních ; kalich padawý ; plátky

delší kalichu, ostré, rozložené : nitky dole vvelnii chlu-

paté, bobule zwící pésti, marhanu podobná se skoápkau
drasnau, šerau, pidewnalau, mnohopauzdrau ; pauzdra
o semenech mnohých, žlutých w dužniné. — Na wr-
ších w Indii wýchodní. Kwte na zaátku posuchy. 5*

Dužnina zapáchá koením, chutná sladce, a tudyž obyejná jest

potrawa. Z kry prýští se klowatina, do barew malíských lepší

wšeíij jinýdu

OsLizÁK. Aegle. Schleimapfel.

Kalich 3— 5znbý'. Plátky 3— 5, odstálé. Tyinek
30— 3(5, prostých 5 prašníky dlauhé, árkowité, hrolilé.

Blizna písedawé. Bobule pak dewnatéjíci, ihowit
kulowalá, ninohopauzdrá: pauzdcr mnohosemennych.
Osemení dužnaté, slizí potažené. Auška délohowá nej-

kratší.

O. líbezný. Ac Marmelos Correa. Rojcb. t. 143. Cra-
taeva Marmelos im. Bilacus Biirnph 1. t. 81. Covalam.
fíhed. 3. t. 37. Strom wysoký s kmenem welmi tlu-

stým, s wtwemi mnohými, silnými, welmi rozdlenými,
rozhami oblými, majícími trny dwojené, dlaulié, úžla-

bíkowé ; listy strídawéi apíkaté, trojené: líslkúw wšech
rapíkatvh, wejilé podlauhlých, lysých, zpilowaných;
kwty belawé, wonné, na malých hroznech stopenatých,
ližlabíkowých anebo konených ; bobule zwící pomaran-
e s krkau Ivvrdau, dužninau sliznalau, hustau, žlula-

iiíau. — W Indii wýchodní. Kwte w posuše. 5*
Indowé welmi rádi owoce to jedí, akoli jest trociiii silnélio

Spaím a clinti mdlé, sladké, protož Kwropané jeho si newáží. Lepší
j'"st peCené w popeli nebo s cukrem pistrojené. Semena jsan ná-
ramn hoká.
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CitkokÍk. Citrus. CiTRoNRRBAM.

Kalich haíiknwiiý, na 3— 5 klaný. Pláikw ;>—8. Tyi-
nek 20—60: nilky smaknulé, wíce inén dole srostlé

a mnohobratré ; prasníky dlauhé. Cnelka oblá; blixna

polokulovvalá. Bobule 1— í2pau/.drá: pauzder mnolio-

semených, dužnat^ch. Osemeuí blanowilé. Auška dlo-
howá nejkratší.

Stromy nebo ke; trny iizlabíCkowé ; listy ojedinlé na apí-
ku asto krílátéui, iistowílém.

C. mcdsktj. G. medica Lin. Strom 10—15', anobrž
\v dobré pd a podnebí pízniwém 30 -60' wysoký, s

korau hladkau, sediwau a koSem siln wlewnalýui, planý

ano i zahradní s trny úžlabíkovvými ; listv jsau wejitopo-
dlauhlé, ostré nebo tiipaunké, slab zpiloivané, kožnaté,

hust a proswílaw tekowané (puch^ky silinatými ;

apik holý nebo uzaunkým kídlem obraubený; kalich

krátce na patero klaný
;

plátky bílé, nkdv erwenaw
nabhlé j tyinek 30— 40? plod elipsowitý nebo zakula-

llý, na konci puklalý, bled žlutý. — W Asii meziobral-
níkowé, kdežto jako i w teplých krajinách wšech zem-
dílw se sází; w Ewrop stední musí se w zim do po-

marancowny posta witi. Kwte celý rok, nejwice w kwt-
nu až do srpna. 5 •

Nkoliko tisíciletjin ( \ve Wlašícli ISOOletým ) liowúuím ten

rod proinoil se iitnoliolin, takže hlawn následující odrodky pri-

itnauti se inohati

:

<t. C. m. cedrátowý C. ni. Cedra. C. medica Risno. Rostl. 2. ol:

60. Ccdrátník, cedrátowý strom; owoce : cedrát, citríaowá jablka

Mat. I1'el. 69. Citronowá Ci medská jablka Mnf. IfW. 78. C. Ka-
píky n'.ibé, listy podlaublé, ostré, kwty nai'lio\«é, 40innžné, asto
bezpe.stikowé ; plodw podluhowatýcli, swraskalýdi krka žlutá, duž-
nina nakyslá.

^. C. m. cilronowý. C. nt. Limonium. C. Limonium Risso.

Rostl. 9. olj. 5 2. Ituhnm. iiov. 7. t. 28. Limaunrk, citroník (wlastn);
Kwoce : lintaun, citron, citrin. Límuun Mat. Háj. 70. — Wel. 79.

Kapiky piíuídlaté; listy podlaulilé, ostré, zubaté; kwty SSmužné,
Sasto bzpestíkowé ; plodw podluliowatých krka nejtení; dužnina
nejkyselejší.

y C. m. limeltíi. C. ut. Liinetta C. Liinetta Risso. Duhám,
nov. 7. t 2G. f. 2. Rostl. 2. ofc. 5 1 apíky nahé; listy weifité, do-

le zaokrauíilé, zpilowaué ; kwty SOntužné ;
plodw kulowatýcli pupek

tupý, krka tenká, dužnina nejkyseUjsf. Sem též náleží obzwlášt
hcrgamotn, plodu hruškowitého, krky nej-ladší, bled ryzé, wnS
líbezné.

Tyto odrodky opt rozmanité promny ukazují, o nícbž wia
Rostliná 3. st. 325 </.

Citrony nebo wlastn limauny jsan w iiorkýrh krajiná?) owoce
-welmi oblíbené obCerstwující a chladící, jež do sewernjšírli krajin ii

weliké hojnosti se posílá: šfáwa jeho potebuje se w barwístwf,
lékarstwí} w domácnosti k dláuí pun^R, limonády, do jídel ; krka
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cUronowá iižíwá se w kiirJijoíiJi cd koení ; z n{ se duh>wá sUice

cilronowá ili cedriUowá píjemného zápachu ; lisly mají ntuc- posilující

a kreCe tišící. Z herganiotowýdí krt-k clobýwá se gilue herga-

motowá do wonawek užitená. Krka cedrátowá do cukru zadlaná
slowe citronát ili sukíUln.

C. pomaran. C Aurantiuin Lin. Podobá se welmi
pedešlému rodu. Strom 20—40' wysoký s korau dost

iiladUau, šerau a košem mnchowtewnýin, hustolislýni

;

hlawn se liší apíky široce obrauhcnji'mi ili kídla-
tymi, kwty nejastji docela bílými? plody kulowa-
lynii, nepuklatýmij erwené žlutými. — W lýchž kraji-

nácb roste a chowá se. Kwte skoro poád, hlawn od
kwtna až do srpna. 5 •

PomaranC ili stroiu pomaranowý dosahuje wHikého stáí,
a rozeznáwá se nárainnau aurodností, neliof celý rok kwte a dospS-
lý a zilrawý uiiiže rotné 20,000 plodw nésti. Pomaran také ti-

síciletým (Jiowáníui promnil se rozdíln, a hlawuí odrodky jeho jsau

následujíri :

n. G. p. kalot C. a vulgaris. C vulgaris^ Risso. Rostl. 2. ob

64. Kalotník, kalotowý strom, owoce: kalot. Kapiky krídlaté ; listy

elipticné, ostré, wranheíkowané ; kwty 20muiné
;
plodw kulowatýdi

krka tenká, nadrsnClá, dužnina prudká, trpk:u

/?. G. p sladký. C a. dulcis. C. aurantinm Risso. Rostl. 2.

oh. 53. Duhám. nov. 7. t. 35.
f, 3. Pouiaranfí Mat. Haj. 70 —

Hel. 79. C. Strom : pomaran, pomaranník, pomaranowý strom

;

owoce: pomaran, pomoran, pomeran. Kapiky prínalié ; listy wej-
itopodlauhlé, ostré; kwty 20mužné

;
plodw kulowatých krka ten-

ká, dužnina sladká Sem také náleží pomaran ínský (Apfelsine).
O jeho promnách w rostlinái 2 st. 336. Krky lilaiiké, dužniny nej-
sfáwnatjší, sladké. PomaranCe w horejSídi krajinách ješt wíce se

jedí nežli limauny, za to ale nezasílají se w takowé hojnosti. W lé-

karstwí potebuje se owoce nezralé, lioké, krka zralých, jejich listy,

Híén kwty wn pelíbezné; v. krek pomaraoowých dobýwá se

silice pomaraiiow, z kwtw silice nerolowá, ježto do woawek se

potebuje hojn.

C, pompeL C. decumana. Lin. Pompel-Muse Rumph
2. t. 24. /. 2. Podobá se pouiarani; rapíky krídla-

té, listy tupé, wykrojené ; plody ncjwtší, tlustokoré. —
W Indii wychodní.

Owoce jeho jest mnohem wtší, tebas 10— 14 liber tžké s

krkan tlustau a dužninau pelahodnau: protož netoliko w Indii wý-
rhodní. anobrž i w jinýcíi krajinách podobnélio |)odnebí hojn se sází.

Bílý díl krky nakládá se do cukru a slowe w obchodu citronát.

ád 43.

TEZALKOWITÉ. HYPEIUCINEAE.

Kalich 4— 6dilný' nebo toliklupenný, stálý. Plátky

4— b, podplodni, s ástkami kalichowými slidavvé, ped
rozwitím zkraucené. Tyinek mnoho, ídce 5— 10, nej-
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dolcji na 3— G swazkw srosHvcb, ideji proslvcli anebo
jednobratr}'cli : nilky dlaubé; prašníky wálialé, drobni-
ké. Wajeník jednodubý, prošlý. CnMek wice, nkdy
w jednu srostlých. Bbzny jednoduché, ideji blawiko*
wité ; tobolka mnobochlopná, ninobopauzdrá, s chlopn-
ini do vvnil ohnutými a pipewnenými na semenici slau-

powitau stedni; nkdy bobule. Semena pemnoliá bu
na semenici stedni slaupowité, nebo na wnitním kraji

chlopni do wnil ohnutých, bezbílená; dlohy zdálené.
Byliny, ke anebo stromy, sfáwau klejoi)r)skyienau naplnné,

Listy stiíCné, celé, nejrdceji strídawé, zejkowané, nejCastSji uichjr-
ky proswítawými teCkowané. Kwty obojaké, konené nebo lížla-

bíckowé na rozdwojowanýcli wrcholícíd), nejCastji žluté.

Í»ád ten obsahuje 9, dle jiných 12 pokolení, asi 230 rod,
jidiž polowiCka roste w niírnéni podnebí, druhá mezi obrátníkonia;

na sewerué polokauli jich wjce nežli na jižné, a wíce nežli jiolowíC-

ka náleží Americe, \V Kvvroptí jich asi 40. Klejopryskyice žlutá a
silice jsau jejich Iilawní prwky; nSkterýcli šíáwa ztwrdlá potebuje se

místo guty.

Zlutol. Vismia. Vismie.

Kalicb ólupenný. Plátkw, 5 u wnit nejastji bu-
aiýcb. Tyinek mnoho, mnobobratrých

J
žlázek 5 se

svvazky tyinkowymi stídawých. Gnlek 5 , s bliznami

stítowitými. Bobule ópauzdrá, kožnatá.
Stromy nebo kfe jihoamerické s wEtwemi ctyrhranýn)!, listy

fasto hunatoplsfnat)mi, ídce proswítaw teckowanými ; kwety na
latách složenýcii. Prýští se z nicli sfáwa žlutá, která zkrelinanc dá-

wá hmotu ke gutS podobnau, a k malowání co tjulu americká, goma
lacra, užitecnau ; též ji potebují k poCišfowání a proti kožním
nemocem.

Z. sedawolisli], V. sessiíifolia Pers. Aiih. 2. t. 312.

f. 2. Kmen hranatý, listy cliptin kopiníité, ostré, doíe
srdité, lysé; apík nejkratší, tlustý; paup kulowaté; ka-

lich wejilopodlaublý ; laty mnobodlené.—WGuian. 5*
Z. gainnskij. G. guianensis Pcrs. Aub. 2. /. 3 II.

Coa Opia Marcg t. 96. Piso t. 124. Pao dc Lacra; bois

Acossois, de darlre. Kmen tyrhraný; listy viejito-

kopinaté, zakonité, dole rozšíené, wezpod naryšawíé',

na líci lysé 5 apik krsitký ; kalich wcjitý, lupy, huatý;
kwty wrcholíené ; bobule wejcowitá. — W Guian.
Kvvle^ w erwnu a lipnu. 5 •

Z. kmjenslaj. V. caycnensis Pers. Hypericum cayenense
Lin. Kmen oblý; listy tvejitokopinaté, zakonilo, we-
zpod tekowané, bledé, na líci naryšawlé; apík zlázko-

witý ; kalich tupý ; paupatá kulowatá, laty mnobokwlé.
— W^ Guian a Kaycn.

Žr. širolis/ij. V. lalifuiía Chois. Hypericum lalifolí-
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um Jubli t. 312./. 1. Slromowitv ; listy wejíitozakoni-

I, písrdcité, wezpod krátce plsnatí' ryšawé, na líci

relené; apíky nejkratší, tlusté. — W Guian.
Zwaeninu iižíwají proti ziiimiceiii a temi zrny šfáwy $<• po-

jišují. Korali snadn btupli\^au kryjf stechy, protože pro swau
pryskyrinatost dlauho nepropaustí déšte.

íREtVNÍEK. AnDROSAEMLM. CAClLIEKKr.AUT.

Kalich Sdílný : uštw nestejných. Plátkw 5. Cnl-
ky 3. Tyinek mnoho, dole srostlých. Tobolka zbobu-
lelá, píjednopauzdrá, s \ semenicemi nástnnými.

K. u:i(ent/. A. ofíícinale Allion. A. vitfgnre Gaert.

HypericUm Androsaennim Liti. Blak. 9i. Androsaemum
Mat. W(l. 336. Poloke 2— 3' wysoký, lysjS s wetvsemi
oble dwojsenými ; lisfy slíné, welikéi 3" dlauhé, 2"

široké, široce wejité, tupé, anebo zatlaené, dole slab
srdité, poloo!)jímawé, celé, a líci syt zelené, wezpod
pihawé ; kwty 3-- 6 nebo wíce na wrcholících okoliko-

witýrh konených, '/j" w prmru dlauhé; stopky ho-
rem llustnaucí, postranní, u prosted se šupinowitýma li-

stenoma ; lupeny kaliehowé, wejité nebo wajené, tu-

pé, celé, listowité, 2 wnitní menší ; plátky pístejn
dlatihé, co kalich obwejité, bled žluté ; tyinky zdélí

plátkwj wajeník kuíowatý : nlka krátká, hákowit
podhnutá; bližny nepatrné, uaté j bobule kulowatá, er-
n modrá, málošawá. — Ka místech wlhkvch, stinných

w Ewop jižné a prostední mirné. — Kwte od lipna

do záí. H-1l •

Plody, ménS ostatní díly té rostliny, jšan naplnny sáwau er-
wenaa, klejopyskyiCnaii. Jiodá w lékastwí se potebovala na
kwtaací.

TJtEZALKA. HyPERICIM. JoHANNISKáAUT.

Kalich z lupenw ó, wíce mén sostlýcli a nestej-

ných. Plálkw ó. Tyinek mnoho, dole n)nohobratrých,

ídce množstwa uritého. níky 3— o. Tobolka blano-

witá, 3-=-^5pauzdrá, 3— Schlopná.

T» obecná. H. perforalum Lm. Blak. t. 15. Pleiik t.

382. Stnrm f. t8. Haipi. 8. /. 42. Díissdd. A. /. 8. Z<*-o-

neek erwený Mat.HaJ. 218. B. IVd. 325. C. Zwone-
ék , zwonec , drawec , kížek, swatého Jana byli-

nat krewníek, tezalka. Lodyha pímá nebo wzestaupá-
<Tá, í— 2' wysoká, oblá, dwojsená, wtewnatá, lysá jako

relá rostlina , asto erwenaw nabhlá , erné obdál

tekowaná ; listy stíné, scdawé^ wejité, podlauhló uc-
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bo podlaiililw/irkowilé, tiijn', cel«'', luiití' a proiiwíiawé

zljodené, wezpod podlé kraje íídÍH-ji, u proslÍMid s te-
kami ernými, obdíilnýini ; kweiv na kunci wélwí líoreních

rozposlawen w eliudé wrrluiljky, jeni dohromady d-
lají chocholík složeny; lupeny kalichowé kopinalé, pre-

ojilré, celé, proswítawé zbodené
;

plátky podlaulilé do
obwejeira nebo do úkosné kosolwerena, tupé, isl
žluté, wezpod podlé kraje léž i u prosted ernými
zlázkami tekowané nebo árkowané ; tyinky pemnohé
(80— 100) ne 3 swazeích

;
prašiiiky na konei se zlázkau

ernau, tekowitau : nlky 3, rozewené, niowiié, s

bliznami n)alýn)i, l)la\vikowii)ini » tobolka wejifá, lupe

3hraná, 3pauzdrá , 3rl)lnpná. — INa wysluní po kop-

rích a pahorcích, na zdech, podlé cest, skoro po celé

Ewrope, Asii, Africe a Americe se\vern}'ch. — Kv\ie w
lipnu a srpnu. "If

.

W prstech rozetrená wydáwá sfáwu erwenau a zápacli |>ry-

skyiCný, neiiepíjemný ; taktéž zaliarwuje olej s natí zwareuý. Jintlá

naí kwetaucí a ten olej w lékarstwí se potíebowaly.

T. twcrohraná, H. quadrangulare Lin. Fl. (lan. t.

640. Lodvha uhraná, pímá, wélewnatá, lisly wejité, tu-

pé, proswílawe zbodené, po kraji ern tekowané; laty

mnobokwté, lupeny kalichowé eliptiné, tupé. — Ho-
ste pf)dlé pikopúw, na bezích po Ewrop. "4-.

T. ilwerokiidLá. H. telrapterum Fries. H. quadran-
gulare Srnilk. Lodyha slab kídlnt tyrhraná ; lisly

wejité, hust prosivíiaw zbodené ; lupeny kalichowé
kopinalé, ostré. — Jako pedešlá. "^

.

Ta a pedešlá |tro podolmost s tíezalkaii oecDau slírá se s ní.

T. hezká. H. pulchrum Lin. H. dan. i. 7^5. Lodyha
oblá, dole králUowlewná ; listv srdité, wejité, tupé,

poloobjímawé, prosvvíiaw zbodené, po kraji podchlíp-

nulé , wezpod siwé; lupenv kalichowé obwejilé, pe-
lupé, po kraji žlázkanii sedawými jakobv wraubkowané;
plátky Imaw žluté, wn erwenaw nahhlé. — Na
cblumech a wesowištícli. "4-.

T. chlumnL H. montanum Z/í'n. H. dan. t. 173. Lo-
dyha oblá, pimá, nejastji jednoduchá ; lisly objímawé,
wejité, tupé, ncjautleji proswílaw zbodené, wezpod po
kraji ernynn žlázkaini tekowané; wrcholík hustý, chu-
dokwtý : lupeny kalichowé kopinaté, ostré, jako liste-

ny žlázkami nužiitými brwité. — Na chlumech wyš-
aTch. "4-.

Ten roj a wSíecky Qadnwedenó potebují se w barwíitwí.
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PEREPO WVÍÉ. GiTTlFEIlJE.

Kalich 2— (ihipeiinV, asto stály : lupeníiw okrau-

hlvcl), blanowitvch, sliecliowiivch, nkdy nestejných a

barewných. Phítky i— 10. Kwty obojaké, jcdnodonié,

dwojdonu' a mnohonianželné. Tyinky etné , poíd-
ku urené, podplodní ; nitky rozdíln dlauhé ; prašniky

prodlaužené, pirostlé na dél, u wnitr pukající, iáe
nejmenší a drania u wnit pukající, jindy na hi)etu

nitek pirostlé a wn pukající. Wajeník prostý. Cnél-

ka y-ádná nebo jediná, asto krátká. Bii/na sedawá,

šiilowiiá, pranienatá, anebo na konci nlky ninohou-

šelná. Tobolka zbobulelá, nebo bobule nebo pcckowi-

cc s oplodíni tlustým, mnol)oclilo[)nvní : chlopní bu(i'

po kraji do wnil wehnuiých a píipewnnýcli na semeni*

ci jedinau stední, anebo n;i semenice obzwláštní, tlu-

sté, a tak píehráky dlajících, bud" jednoduchých bez

pebrádek. Plod bud Ipauzdrý, málosemenný, suchý

nebo dužninau naplnny, w níž semena hnízdí, bu
nmoh()[)auzdrý: pauzder jedno • nebo ninohosemenných.

Osenieni tenké. Dílek žádný. Kel rowný. Dlohy duslé.

nyní oddlitelné, nyní \v jedno srostlé.

.stromy, ke, nkdy pížiwué. napiištué sfáwaii klejoprysky-

itoau Listy stícné, nejídceji strídawé, krátce apfkaté, jednožilé,

rownoližii žebernaté. Kwty asto Iiroznné, úžlaliíkowé nebo

latné. konené nebo slilauCt-né, poboní.
Iteiiiuiloll iiwádí w 21 pokoleních asi iOO rod, mezi obrat-

níkoMia, njwtšíni dílem w Auterice a Asii, rostaiu/ili. Klejoprj-

skyicw bílá, zel«ná nebo žlutá jest jejidi prwkenj wýzuaCnjm.

Pebepa. Cli»ia. Cldsik.

Kwély mnohonianželné. Kalich 4— Slupenný: lu-

penw po dwau slíných. stecbowitých, stálý. Plátky

i— 7. Tvinky etné, we k«tu samicím kypetné, a

dlající okolo wajenika kruh krátký, tlustý. Blizna se-

dawá , štítowítá, pranienatá. Tobolka kožnatá, 5— 12-

chlopná, h— I2pauzdrá, mnohoseujennii. Dlohy drobné,

oddlené; koínek peweliký.
P. rlowá. C. rosea Litu Jacq. am. pict. t. Z\. Tus-

sac. 4. t. íh. Dici. se naf. atl. 3. t. lóá. 106. Cenchra-

midia Pluk. alm. t. 157./. 2. Catesb. car. t. 99. Strom
20—30' wysoký, koáním skály (dle jiných i stromy)

pewii objímající ; listy stíné, krátkoapíkaté, obweji-

té, lup nebo wvkrojené, kožnaté, lysé jako celá rosl-

13*
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lina, na líci syl^ zolené a lesklé, wezpod bledé Zelené;

stopky konené, krátké, tlusté, ncjastéji ."ikwété; lupe-

nw kalichovvých G, dwa wnéžné mnohem menší; koruna
Gplátená (3— 4" w prméru), bílá, u wnit pékné ružo-

wé nabhlá ; plátky obwejéilé. wykrojené, trochu pod*
duté; pestík a kruh tyinkowý yjopnuté hmotau žlutau,

slizkau ; bli/.na (>— lOpramená; tobolka zakulatéle elip*

sowitá, 2" dlauhá, í]— lOpau/.drá, zelená 5 semena elip-

sowit wálcowiiá. — W Indii západní a Americe jižné.

Kwéte w lipnu a srpnu. 5-
Padši semeno na stroiii. klf í brzo, inžcli se udržeti ; koe-

ny se plíizí po kre, wnikají do ní, a ssají z ní šfáwy, tak že pak
takowé stromy brzo hynaii ; (éž klíí semeno na skaládi, naCež ko-
eny ke skalám siln Inaii. WCtwe jeiio jsan dwojílio zpsobu, jedny

ženau do wjsky a dlají koš luistji, driilié ohybujíce se a ^vnikajíce

do zem koenují se a wybánejí wetwe. Tak se množí nesmírn ; a

kdyby nel)ylo pekážky, jeden strom by zarostli obšírnan krajinu a

udusil jiné stromy. We wsecb dílecli, krom pláteídi, obsahuje šfá-

wn klejopryskyrienau, žhitawau (dle jiných zelenawau, na wzduclui
Cern:ijící), ostrau a horkau, jež dílem sama sebau z kry se prýští

a twrdne, a potebuje se w lékastwí a co dehet a smla.

P. bila. C. alba Z,i«. Jacq. amcr. 1. 16G. Plum. am»
1. 87. f. 1. Podobá se pedešlé. Kwéty astéji oboja*

ké ; kalich mnoholupenný ; koruna 5— Spláikowá, bílá ;

kruh hustý nitek na konci wtlacených, komolých, anebo
tyinek 5— i O, krátkých; blizen b— b; listy jako pede-
šlé, newykrojené. — W Americe horejší. 5-

Smlu z ní wydobytau potebují Karaibowé k natírání lehkých

bárek.

Makcostana. Garcinia. Mangostane.

Kwéty jednodomé, mnohomanželné. Kalich 41upenný,
stálý. Plátky 4. Tyinek mnoho (15 — 30), asto nej-

doleji mnohobralrých. Prašníky wejilé. nélka žá-

dná. Blizna 4—Slaloná. Wajeník samicích kwétinv
bez kruhu nitkowého. Bobule nejšáwnatéjší, 4—Spau-
zdrá. Senena w míšcích. Délohy tlusté, slepené.

M. ccylonská. G. zeyianiea Roxb. Strom mírné we-
likosti; listy stíné, krátkoapíkalé, eliptiné kopinalé,
lysé, obak tmaw zelené a lesklé ,• kwéty nžlabíkowé a
konené, dwojdoiiié : samicí po 3 i wíce shlauené,
slopkalé, samicí ojedinlé, skoro sedawé, trochu wélší

;

lupeny kalichowé zaokranhlé se wnšnýma menšíma
;

plátky podlauhlé, rozšíené, žluté,- tyinek asi 30, w sa-

micích G— 8 kypetných? blizna štítowitá, nepatrn G— 8-

laloná, bradawinaá ; bobnle zwící malého pomaran-
oe, 6—Sbrázdá, žlutá. — Na Ceyionu, kdežto jako \v

Tranquebaru ae sází. Kwte w únoru a beznu. 5 •
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Toljí prawý atrotii, z nltoi pochodí lilawou gula, zaáiiiú ina-

líisk;i burwa, ježto také w lékastwi se potebuje. Pr\št se z ulo-

meoNcli rozelí a raij do kry nadlanýcli co šáwa, ježto na slunci

wyscIiá w klejopryskyici, a we zpíisob kolútíi nebo raubíkuw ii

welikéiii ninožstwu se wywážf. Slowe gutnu ccijlonskau, jakož i gu-
ta od žlulošrawu wajeoolistéliu, (w. doleji.)

M. koincúiská, G. cochinchinensis Chois. C, am-
boinensis Sprcng. Stalagmitcs Cambogioides Mun: Ruinph

3. /. 32. Šlroii) okázaly, Lisly wjilopodlauhlé, piio-

Blié ; rozhy 4boné j kwéty poboní, shlauen, nej-

kralšeji slopenaté , blawé ; bobule žlut erwena,
hruškovvitá, zwící slívvy, pupkatá. — VV Siamu, Koiní-
n a na Molukácb. 5 •

Owoce tuiié, nakyslé zapácliá 9si jako Lriišky zlmílielé. List

mladistwý, pHjeuine kyselý asi jako §fowík, pidáwá se k rybám
waetnni. Kot^n a kru pidáwají do nápoje (sagueer), aby zaky-
slel, Díwí žluté, twrdé, tžké, se drenm, neLodí se k stawení.

M. drobnoplodd, G. pictoria Roxb. Strom 60' wy-

soky; lisly podlaublé ; kwly poboní, ojedinlé, seda-
wé, žlulé; bobule wejcowiié, 4brázdé, zwicí weliké \vi-

sn. — W Indii wydíodní. Kwte \v únoru. 5 •

Ten a pedešlý dáwaj zpsob guty pknSjší, jenž ale k nám
nepiciiází.

M. kowa. G. Gova Roxh. Lisly wejilé, zakoníte;
rozby oblé; kwly samí poboní, \— o, sblauené

;

kwly obojaké, ojedinlé, konené, kraleji stopkaié;

blízna celá, swraskale (Jbrázdá i bobule wejil kulowa>
lá. — VV Indii wycbodní.

Dáwá též gutu, špatnt-jšíiio ale zpsobu,

M. lahodná. G. Mangostana ZVí. Lam. t. 405. f. 1.

Mangostana Rianph 1. (. 43. Mangostana. Strom pe-
krásný, prostední wyšky, z daleka cilronowénm podo-
bny, s košem hustyni, mnolio slinu dáwajícím, prawi-
delnyni, parabolowiiym ; lisly slíné, králkoapíkalé ne-
bo široce kopinaté, tlusté, tuhé, lesklé, na líci jasné
zelené, wezpod nahndle zelené; kwly nejasiji dwoj-
domé, konené, zwici kwtu šipkowélio, samí dosti

dlau/e slopkatéj po 3— 9 sblauené, samicí ojedinlé,
ídce trojené; lupeny kalicbowé okrauhlé, rozšíené;
plátky iroclm wlší, zaokraublé, dužnalé, u wnit žlulaw
cerwené, wn zelenawé , erwenaw nabhlé; bobule
zwící mírného pomarane s korau tlustau, haubowiiau,
Imaw hndau nebo šerau, žlut skwrnalau, s dužninau
welmi šáwnatau, bílau, 6—8semenná.— t\a Ostrowech in-

domoskydí a na iižin Malakenské, kdežto také, jako

i w Indii zadní pehojn se sází. Kw. skoro poád. 5'
Díwí liodí se jenom ku pálení. Z kuicuu a wtwi prjilí »e
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Sfáwa ÍKpiuawS itiitá, wodnat-isí, n«-nžionffI Owore welinl lalindné

m(% se za nejlepší a iiejiluitni-jší w Jndii wjcJiodní; dintná prý

lirozuy winnými, jaliodaini, tišniiii a pomaranCi, woní jakoby iiia-

rmaiiii
; prolož se jí liojnS a také proti zljin l)ore{;kám se po-

tebují*.

M. malabarskd. G. malabarica Tj(tm. 1. 405. /. 2.

Rhted. 3. /. 41. Welik) a krásný .strom, 24' wysoký,

kmenu 15' w obwodu tlustého ; dííui bílé a pelwrdé
;

listy mírn apíkalé, lysé, tlusté, losklé, wejité, tupé

;

kwly bílé, na stopce krátké, wélewnaté, wni líbeznau

a koennau wydáwající ; bobule kulowaté, zwíeí porna-

rane, díwe zelenawé, erwenawé a pýité, potom oly-

salé, popelawé, naplnné duzniiiau /elenaw bílau, lep-

kawau, pekyselau, ležením kyselosti pozbýwajíci, slad-

naucí a dosti labodnjírí i semen 8— 10, prawideln do
kola w dužninu rozpoložených, w misku zawenych. —
W Indii wýchodni, welmi obecný na Míilabaru. 5*

Owoce jedí, akoli není tak dobré, jako inangostana.

M» celebcsskt). C celebica hin. Maiigostana celebica

Riimph 1. /. 4í. Dsc. 7. /. 489. Brindonia Pel. Tk. Sta-

lagmites Don. Podobá se m. lahodné listím, kleréž ale

jest trochu užší a ostejší, žeber mén patrných ; rozhy
pílyrhrané ; kwty má menši, konené, obyejn po
3 okolicné, stopekaté, bílé, wonné", plody trochu wt-
ší, jako šafrán žluté, Ssemenné. — JNa iMoIukách.

We wla.sti potebuje se owoce jako mangostana, toliko že není

(ak wáž<^no. Njnf i na Ma karénái Is a Anhll.\<b se sází. Z ran do
kúry nadlanvili pr>s(í se šfáwa sliznutá, skoro bezharwá.

M. lichá. G. Cambogia Desr. Cambo^ia Gutla Lm,
Blah. I Wn. Plrnk 1. 421. Hnyn. 9. /. 4. ilsscld. \1. t.

23. IVagn. 2. /, 174. iMangostana Cnnibogia Gacrl. 1. 105.

Coddau) pulli Rhecd. 1. /. 24. Slrom ztepilý, jehož kmen
nkdy sotwa dwa mužovvé obejmauli mohau ; koš hustý,

obšírný; ki'a erwcná, u wnii blau žlulá 5 rozhy o-
blé } listy krátkoapíkalé, 3— 6" dlaubé, 1— V\x široké,

eliptinokopinaté, obak ostré, po krajích maliko pod-
chlípnuté, tlusté, tuhé, na líci tmaw zelené, na rubu
bledší; kwty prekrátce stopkaté ,

9"' šiioké, erwe-
nawé žluté; kalich lupenw pídužnatýeh, okrauhlýeh,
dwau wnšných trocliu menších ; plátky wejité, tupé,

rozšíené; tyinky kratší nežli koruna, Ki— 20 > w;i-

jeník zakulatlý, 8— iObrázdV; bobule zakulatlá, žlutá,

zwící malého pomarane, brázdowaná; semen 8— 10 za-

winutých w dužninu kašowiiau, žlulau. — INa Malabaru
a Trawankuru. Kwte msíce inora a bezna. 5*

Owoce netoliko jedí, anobrž i ^w lékahstwí potebují. Od ni
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nepixIoiK íjnt.i riií guiiiigiitn, jak obyjng se doiiiDÍwiili. .^(áwu
toho stromu rerstwá zapúiliú ter«liiritÍDaii, a wys^iliá zpoacnátila w
liiiiolti imedaii.

M. pupkdtiL C Kidia Roxb. Strom weliký ; kra |jrí-

iiladká, šedolmdji : wtwe miiolié, prawidclné rozložené
;

listy široce kopinaló, 4— G"dl;julH*, I — iVširoké, ostré,

tulié, lesklé; apík ki-átk^, dole po ohojí stran opateny
nio/.oleni Ala/.owitym, ernawyin anebo hndým, malým

;

knty d\vandí)mé : samí na okolífích malých, konených
anebo poboních, dost weliké, žluté, na stopkách klí-

nowiiých ; samicí ojedinlé, sedawé, samím podobné;
kalich lupenw wejiiých, tupých, duinatých, stejných

;

tyinek mnoho, prostých; we kwtech samicích jsau ne-
plodné a srostlé we 2 swa/kv, na 3— 7 klané; wajeník
3—8brázdv ; blizna hluboce na tolikéž uštw rozšíe-
ných rozdlená ; bobule jako malé pomarane, tmaw
žluté.— !Na Osirowech andamanských, w Indii /.adníj íd-
ko na Poloostrowu indském. Kw. w únoru a beznu. 5 •

Owocu má cltii( ostruii, nirméii príjeiiio náwÍDnait, protož
wíibec se jí, ano i w lékarstwu se |>ote(>ujf. Stroiu též prýští gutu,

oeliruli doliruu.

M. kopitmfd. G. lanceolata Hojtb. Listy auzce ko-

pinaté, ostré; kwty ojedinlé; blizny 6—Slaloné ; bo-
bule ihowité. — W Sillietu.

M. nachotvd. G purpurea Roxb. Listy kopinaté,

tupaunké
;

plody kulowaté, nachovvé, 8semenné. — We
\výi;hodních dílech Indie uýchodní.

OI»a tyto rody pro laliodnost owoce we wlastedi swýdi se sázejí.

M. sfopkalá. G. pedunculata Roxb. Strom ladný,

60stewínv ; listy krátkoapíkalé, podlauhlé nebo pí-
obwejitopodlauhíé, tupé, 'i

—

{' dlauhé, na rubu opa-

tené pemnohými rownobžnými žilami, ku kraji bží-
cími: kwty konené, dlauhostopené , dwaudomé:
samí postawené na wrcholík malý, na tré klaný, liste-

natý, samicí ojedinlé; kalich lupeniw písrditých, pí-
stejných, dužnatých ; plátky sotwa delší, podlauhlé ; bo-

bule weliké, tebas 2liberné, žluté, — W Hengalu. Kw-
to od ledna až do bezna. 5-*

Plody rlititi Dáwinoé, weliiii lahodné jako citrony dúwají do

jídel, též dlají z niili ijdudící nápoj; ano jedí je swží anebo su-

šené na cestách niorskýrh delších.

M. lalnatá. G. paniculata Rojcb. Listy podlaulilé

nebo podlauhlokopinaté , kížmostojné ; kwty bílé:

samí po — 7 na klasech krátkých, tuhých » blizna

naddulá, pícelá : bobule zukulatlé, žlutej wišowité, 4-



200

semcnné. — W SilheLu, kdezlu jakux i w Beug.ilu ««

sází. 5 •

Owoce jejf po inangostrmáolj pravvýdi oejlepší, a tudy wúhec
oblíbené,

WlŠKoWKA. IlBBR4PENDRqN. A^ORELLK,

Kwoly dwojdonió. I^alich 4lqpenný. Plátky 4,

Tyinek pinoho, dole srostlých; prašníky puskowité,

wíkem se otwírající. Blizna 4Ialoná. Bobule kuluwalá,

4paLfzdrá, pauzder Isenienných, Semena bezbíleóná.

TF. obecná. H, morella fFí^ht ill- t. 44. Mangosta-

na Morella Gaert. i. lOó. Carabogia guUa Lin. Strom ;

listy slíné, podlauhlpwejité ; kwéty úžlabíkowé, klub-
ené, masowé ; bobule zwící wišní. — Na Ceylonu. ^.

Owoce jedoiné. Od nlio potUází guta cejlonská,

Mastelník. Pentadesma. Butterbaum^

Kwoiy obojaké. Kalich 4—olupenný. Plátky 4—^S.
Tyinek mnoho w h swazkw srostlých. Cnlka jednO'
ducha. Bobule weliká, o 3— 5 semenech hranatých.

M. obecni). P. butyracea R. Brow. in Tukeys Congo.

p. 74. Don. in hort. Traris. 5. p, 451, Strom zwýší
-40 --60'; listy kopinaté ; kwéty pkné, weliké, erwcna^
wé; plody hruškowité, hndé, naplnné šáwau žlutau^

máslowitau. — Na Sierra-Leon. 5'
Zeuiínowé sokem owocnýin mastí jídla, alikoli ponkud tere.»

bintinai^ cluitná.

ŽlUTO.ŠAW. XaNTHOCHYMTIS. GUMMIQUTTBAUM.

Kalich ódílný, nestejný, stechowity. Plátkíiw ó,

vvejilookrauhlých. Medníkínv S, protiplátkowých, Ty-
inek 15— 20, až nahoru plibratrých : swazkw s plá-

tky stídawých ; prašníky podlauhlé. Cnlka nejkrat-

ší. Blizna nlaloná, dlauhá, otewenaunká. Bobule nej-

wtsí s oplodím kožnalým, žlutým, 3—5pauzdrá. Se-
mena 3—4.

Z. kopínaíi). X. pictorius Roxh. f. 190. X. linctori-

us Dccand. Strom ztepilý; listy siííné, úzce kopinaté,
apíkaté, zdélí , zšíí 3" ; kwty 4—8, na okolícícji

iižlabíkovvých, na palec široké, žlulaw bílé ; lyinr
ky po 4 srostlé w v\zké stužky, mezi nimiž žlutý lupí-

nek ; bobule co prostední jablko, a wšak ostejší. --

y^ Indii wýchodní, w údolích wllikvch. 5 •

Owoce pukiiélio poliledu dozravyši jí ««> a diulí jesi nasio-
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•kjiií jablek; nezralé ale poakytule zpfisdb gufjr, K toiiui cíli duž-
qídu z plodu wySkrabau ; wyhifží jako smetana, ]est pkn žlutá a
oatrá, po nkolika dnech ztwrdne a pozbude ostroty ; dobe se hodí
k niaiawúní s wodau. Z kry prjští se též mnoho mléka, ježto
imstoe a žlutne, a též jako barwa se potebuje.

Z. slac/íý. X. dulcis Roxb, f. 207. Sirom pkný J kra
hladká, tmaw z hnéda zelená; wtwe rozkité ; rozliy

žlábkowité a kylaté ; listy podlauhlé, ostré, tí" dlauUé,
2—3" široké, tuhé, hladké a lysé ; apiky krátké, doie
na pi snraskalé, na wnitní sírane protahem dužna-
lýra opatené; kwty chomáené w malé swazky z úžla*

bíek listw opadalých , tedy boní na smítcích , t.

loských rozhách, zelenaw bílé; kalich lupenw nestej-

ných, zaokrauhlých, poddutých, w kauli sklimených, ja-

kož i plátky; wajeník ópauzdrý ? hlizna ólalocá,' bo-
bule zwící jablka, kulowat wajená, jasn žlutá, 1—ó-

semenná; semena tmaw skoicowá, bledji žilnatá, za-

winutá kaší dužnal šáwnatau. — Na Molukách. Kwte
w erwnu a lipnu. 5'

Owoce chuti lahodné a sladké jedí s welikým oblíbením.

Ž. wajenolistý, X. ovaliolius Roxh. Stalagmitcs
Don. Gambogia Gulta Burm. Rozeznávvá se silnj-
ším rozwtvveníra, listy wajenými, lesklými, kwty po-
boními , mnohomanželnými, 1. samími a obojakými
pomíchanými, wajeníky 3pauzdrými, bobulemi trochu
menšími, wajenými, 1—Ssemennými. — Na Ceylonu
a w nejjižnjším dílu Polooslrowa indského.

Z poranné kury prýští se weliké množstvyí soku, krehnaucího
w gutu lepši.

Mambj. Mammea. Maumei.

Kalich 21upenný, barwený. Plátky 4, wejilé, koz-
naté. Tyinek mnoho, nejkratších; prašníky nejmenší,
podlauhlé. C°lka jediná, stálá. Blizna hlawikowítá.
Bobule dužnatá, kyptem nlkowým asto ukonená.
Semena 4, nebo pomeláním 2— í>.

M. americký. M. americana Z,'n. Jacq. am. 1. 181. y
82. Tussac. 3. /. 7. Diet, se. nat. ad. 3. t. 157. Mammci
PLum^ ic. 170. Malus persica Sloan. 2. t. 217. /. 3. Strom
GO-*—70' wysoký, s košem welikým, homolowitým, husto-
listým, rozhami tyrhranými ; listy stíné, pekrátcc
apíkaté, obwejité nebo wejilé, okrauhlé, tupé, celé,

lysé jako wšecky díly, kožnaté, tmaw zelené, proswí-
law tekowané, wezpod se žebry peblízkými, rcwiio--

bžnými; kwty ojedinlé, i\\\ ;>mítcíh roztraušené.
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králkostnpené, bílé, pewonné; lupen v kalichowé (2— 3)

wc)ité, podduté, koinatéi plátky tlvvakrát delší kalichu

CV), obwcjil zaokratilil', Ižícmviié; bobule skoro ku-

lowalá, nepatrn 3— i boka, slálau onélkau krátce hro-

titá, peweliká, 3-~7" \v prúnir<i dlauliá, žlut hndá,
kižmo brázdowaná. — W indii západní. 5*

Strom we wlasti nejkrásnjší. Slupka wnSná kužiiatá, np)e-

(ilá, wnilriií k tomu jpŠCe uiá cliuf preliorkriii ; 7.;t to ale (lii/.nina

žlutá jfst weliiii ko»*nuá a lahodná, tak že we wlasfi ct-rslwá a

rozdíint; pistri>iiMiá se jí ; piítá so toniu owori též nioi; žaludek

posilující^ z kwtu j"lirt táíiiiau ol>líl»enaa ri>solku (Liqueur aux
Créols). Díwí na trámy, stoly, stolice se potebuje. Z kury prý-

ští se Klowatina- jíž /.apuzují blechy písené, kteréž pod nelity na

noliau se wžírají.

M tvykrojmi). M. emarginala Moc. et Sess. Podobá
so pedešlému, listy ale má obwejilé, nejtupjší, na

konci wykrojcné ; plody kulowalé, menši, 2semeniié. —
W Mexiku.

lÍKLUTA. Me-íoa. MesuK.

Kalich 4lupennv, stálý. Plátky 4. Tyinek nmo-
ho, dole srostlých. Cnlka 1. Bli/na tlustá, poddutá.
Tobolka tnrdá nebo kožnal baiibowiiá, Ipauzdrá, 2 — 4-

pau%drá, I—4semenná.
B. icleznd. M. lerrea Lín. Naf^assarium Rnmph 7.

t. 2. Strom dewa pelwrdého a tudy hlezným nazwa-
ného; listy slíóné, na líci lysé, we/pod stíbrné, clip-

linokopinafé, ostré; kwly iixlabíkowé nebo stopkulé,

skoro ojedinlé, o krátkau stopku podepené, líbezný

zápach \vvdá\vají«"í, asi pízniem: lupeny kalichowé wej-

ité, podduté, stálé: plátky prawidelné, s malikým neh-
tem, eité, uaté, tupé; tyinky zdélí koruny, s praš-

níky wejcowitými ; vvajeník zakulatlý: tobolka oe-
chowilá, zakulatlá, oslrá ; semeno zakulallé. — VV In-

dii wýchodní. Kwte w kwtnu až do lipna. 5'
Díewo toho stronui jest twrdo, tak že obyejnau sekerau nedá

se sekati. Kwty potíeliují se w lékastwí

B. ozdobná. M. speciosa C/ioiss. Belluta Tsjampa-
cam Ilhcrd. 3. 1. ó3. Strom ohromný, jehožto koš lípo-

wému podobný ; kra tlustá, koenná, hoká ; listy ár-
kowit kopinaté, píoslré, na píti' dlaulié, 2" široké, ko-

enné a hoké ; kwtv sotwa stopkaté, iižlabíkowé. asi

jako šípkowé, bílé, wonné; plátky /.aokrauhlé, prawidel-

né ; plod zralý 4scn)enný. — VV Indii wýcliodni. Kwte
od erwna do srpna. 5 •
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Dríwí jako pedešlé. Kofen, kfira, listy a owoce, téi olfj ze

semen wytlaen w rozilíln\<ii nemoceiJi se užíwají.

PoNA. CaLOPHYIXIM. SchoSBLATT.

Kalich 2—41upenny. barwený. Plátky 4, žluté. Ty-

inky mnohé, dole nínohobralré nebo prosté ; prašniky

podlanhlé. nlka tlustá. Blizna jednoduchá nebo hláw-

kotv-jiá. Peckowice kulowalá nebo wejcowitá, ponietá-

nini Iseinenná, porídku ísenienná.

P. obivfjCitd. C. Inophylluni Lin. Biniangor niariti-

ma Runiph 2. U 11. Ponna Rhced. \. t. 38. Strom dle

nkterých zpráw 90' wysoký ; knien 12' prý tlustý roz-

kládá se na mnoho wélwi; ro/.hy oblé ; listy slínó,
krátce rapikaté, obwpjílé, asto uykrojené, delší je-

dné pídi a pomrné široké, preliuslé rownobéžné žeber-

naté, kožnaté. Ivsé, lesklé -, kwéty na hroznech béwných,
li/.labíkow vch, woawých, bílých; stopeky Ikwété, a-
>iti» slíné; peí'kowice díwe zelená uzráním hndne; duž-

nina wnšná a jádro prehoké. — W Indii wýchodni.

Kwte skoro poád. Owoce zraje w beznu a záí. 5
Z poranné kury prýští se šfáwa žlutawá, hustá, ježio na

wzduchu kreline w pryskyici, inkamnhakn jin<>nowaDau, která jindá w
lékaství se potebowala. Dríwí Z náramného kuieue dohro na ná-

prawy, kola, klefe lodní, prkna, stroje wálené weliké. Listy na
uiodro l-arwí. Strom ten trehas 300 let trwá.

P. zanlena. C Biniagor Rojcb, Ramph 2. 1. "í. Po-
dobá se stromu pedešlému, liší se ale listím wejitopo-
dlauhlym, wvkrojenvní, dole zaužcným ;

plody wtšími.
,— Na oslrowech Archipelagu indského.

Užitek jako pedešlého.

P. eliptund. C. Tacahamaoa JfilU. Dfisseld. Ib. /.

2. C. inophyllum ímiiu Pluk. alm. t. lil. /'. o. Welmi
se podobá pedctšlé. Listv má wejitoelipliné, osiraun-

ké, ideji wykrojené ; ostatn jest jako pedešlá. —
Roste na Burbonu a Madagaskaru.

Z tolio stromu pr>.stí se hnisám marinskij ili fnknmahakn
burbonskií, w lékastwí užitená

P. kalaba. C. Calaba Jacq. am. t. ICS. — piet. I.

248. Drsc. i. t. li. Strom ztepilý, z kmenu hned nad
zemí wétive wvpauštjící, ro/eh tyrhraných ; listy wej-

ité, obwejité nebo podlauhlé, tupé, wykrojené, celé,

lesklé, kožnalé, pawné, rownobzn žebernaté, králce

rapikaté, stíné, ipalené; z iižlabíka wynikají hro-
zníky palcéné, jednoduihé, bwné, nejastji 'ikwlé
ze stopcek Ikwéiych, biinýeh; kwéty blostné, libo-
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wonné, obojaké nebo samí
;

peckowict? zelená g ne-
mnohau dužninau zelenau

;
pecka lysá, žlutaw popela-

wá s jádrem blostným- — Na Oslrowecb karybejských.
Kwle w íjnu a listopadu, 5 •

Z jader wytlaený olej poteb4Jí k pálení a inalovyáaí; dríwí
tSžiké, hebké, welini trwaaliwé.

P, obwejitá. C. spuriutn Chois, C. Galaba Lin. C
apelalum JVdUL Rheed, \. t. 39. Podobá se pedešlé^
mu ; lisí se listím menším, obwejcilým ; hrozny cháblý-
mi, listu prídelšími ; kalichem dwaulupenným a korunau
dwauplátenau. — W Indii wýchodní.

Owoce dríakáin podobné, lahodné, náwinné jedí ; ze semena
dobyw.ijí olej na swítení. Kiira koenová silpíí zajiáchá, jsauci diuli

n«príjenmé, trpké.

Kanrlla. Gakella. Cakellb.

Kalich blupenný. Plátkw ó, píkožnatých, siwo-
modrých, díw rozwití zkraucených. Tyinky w trubku
srostle; prašníku |5. Blizny 3. Bobule 3pauzdrá, po*
metáním nkdy Ipauzdrá: pauzder 1—2semenných.

K. bílá. P. alba Marr. Winterana Ganella Lin. Blak.

206. Plc7ili t. 3(jg. Hat/n. G. t. 5. Díisseld. 12. t. 1. i^.

aromalica Forst. comm. goeít. 9. 1. 7. Broio. jam- I- 37, f.
3. Cal. car. 2. t. 50. Slrom 20 -r- óO' wysokýj wtwe,
a korau šedau, skoro bílau ? listy stídawé, jednoduché,
skoro sedawé, obvvejitó, dole klínowité, jasn zelené,

lysé, na líci lesklé, kožowité, netekowané nebo ('4 mlá-
dí) proswítaw tepkowané ; kwéiv na wrcholíku kone-
ném drobné, nachowé, wonné; kajich lupenw tupých,
širokých; plátky dole rozšíené, natlusllé; nitky srostlé

w dutinu bandaskovvilau, co koruna dlauhau a taktéž

barvvené ; prašníky wne na nitkách podlauhlé, srdcowité,
2pauzdré ; wajenik vvejitopodlauhowatý, 3pauzdrý

;

nlka tlustá, krátká, ukonená bliznau slabé 3laIonau>
bobule o 1, 2 nebo 3 semenech erných, lesklých. —
W lesech na Kai'ybejích a Americe horejší. Kwéte \v

beznu a dubnu. 5'
Od toho stromu a jmenowit niladýdi wet>YÍeek jeho pichází w

lékarst\YÍ užitená kra, hiUi skQice, kúra winierská neprnwii, cortex
OaQellae albae, Winteranus spurius nazwaoá, a rozeznáwá se od pra-
wé kry winterské bledší barwau a ídkostí wetšf. Na Antillácii po-
tebuje se co koení.

A', bobkolislá. G. laurifolia JmiUI G. alba. Sumrfz
act. sQc. Lin. lond, 1. /, 8. Liší se od pedešlé listini

bobkowému podobným, zaužcným, tmawu zeleným, na
rubu bledším, nikoli blaw siwým, kwílím fialowým, sil-
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n, skoro pížmem wonícím, lyinkami 20. — W Indii

západní.
Kiira jako pedešlá juienowaná obcliodein k nám pichází a

(aMéž pusobi.

A', ázlnhíiknwát C a.xillaris Necs el Mart. rozeznáwá
se listím wajeným, wezpod bledším, kwíiím úzlabíkowým
niím, plátky wajenými a tyinkami 10. -^ W Brasilií.

Kiira její koenná slowe pnrn/nc/o, jsauc ponkud dubowé podobná.

Makižkík. Moronobea. Symphonie.

Kulich blupenný. Plálkw 5, kožowitých, díw roz-

n-ití spolené zkraucených. Tyinky 3—óbratré, waje-
ník obkliující a dlající brázdu zawitau

;
prašníky wnj-

sí, árkowiié. Cnlka 1. Blizen 5, pramenitých. Bo-
bule bpauzdrá : pauzder chudosemenných. Semena bez-

bllená^
M. kulafi). M. coccinea Auhl. t. 313. Lam. 1. 64 4.

Symphonia globulifera íjn, fil. Strom kmene 40' wyso-
kého 2' tlustého, diívví žlutawe'ho ; rozhy 4hrané; listy

stíné, podlauhlé, obak ostré, 4 " dlauhé, 1V2" široké,

krátkoapíkalé ; kwéty pékne erwené, ojedinlé nebo
choniáené na konci rozehí stopky krivvé, pak zpímené;
lupeny kalichovvé podduté, tlusté, žlutawé, zaokrauhlé,

stalé ; koruna kalichu delší, z plátkw wejitých, solwa
olewenych ; tyinky slkwéle erwené; plod wejcowitý o
2— .") semenech welikých, hranatých, ryšaw plsnatých.
— W Guiané.

Ze wšecli díl jeho prýští se sok žlutý, pryskyicowítý, hojn>',

obzwlástC zo kmene a wtwí, na wzduchu hustnaucí a cerwenající.

Kreolowé jím natírají bárky, lodi, prowazy a j. S jinými prysky-
icemi jej smíciiawse, dlají |)0(liodne. Galibowé jím pipewuují hro^

ty železné a zuby rylií na šípy. Diíwí mladé hodí se na obruCc, zo
starých stromw ale na dužiny.

Makdlauš. Platonu. PlatoniS.

Kalich ólupený : lupenw 2 menších. Plátkw 5.

Tyinek jest mnoho > srostlých w kruh rozdlený na
swazkw 5; prašníky wnítní. Blizna ópramenná. Bo-
bule kulowatá, opauzdrá. Semena w pauzdrách ojedi-

nlá, u wnitním kautu pekpcená. Kel pímý w mno-
hém bílku.

M. jedomý. P. insignis Martius 3. f. 288. /. 2. 289. Ba-

curi yirruda. Strom, jehož kmen 4' tlustý, \ve wýšce
30' dlá koš hustý } listy podlauhlé, 5" dlauhé, 2V2'' «i"

roké
i
kwéty konené, ojedinlé, Vjt" široké, ržowé, u
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wnil bílé; tycinok 300; nelk;i ('//'dlaiihá; bobule zwí-

cí poinaranoe obsahuje '2,i scnieria, bilau diižninau pi-
krytá. — W Pernambukii, Kwle w srpnu. 5-

Dir/.nina owocná luliodná. náwiniiá, sludká, s cukrem zadfa-
nú wtflini oblíbeuá. Jádru ult-jnatá jako iiiuudle se potebuji.

ád 45.

KAPUCHOWITÉ. MAIICGHJFUCEAE.

Kalich 2— 7 lupenný : lupenw wejitýcb, asto
kožnatých, stecbowitýh. Koruna podplodní, bud sro-

stlopláteoná, epikowiiá, celá, nebo na konci roztrhaná,

bu oplátená, odkwi'tši obíznutá a padawá. Tyinky
uren, asto neurené, bu wynikající /. lžka, butl' z

blány podplodní : nitky dole rozšíené; prašníky pro-
dlaužené, dolem pipewnné, u wnil pukawé. VVaje-
ník 1, prostý, asto brázdowaný. Cnlka I, rozdíln díau-

l)á. Blizna jednoduchá nebo hlawikowiiá. Tobolka kož-

nata, obyejn zakulatlá, mnohochlopná, solwa pukají-

cí : chlopn u prosted pehrádkal : pehrádky tenké,

prohnut, nahoe a dole pirostlé, po kraji semenonos-
né, od stedu zdálené, a tudy plod Ipauzdrý. Semena
nejdrobnjší, nejmnožší w dužnin hnízdiwá.

Ke nkdy pnulé ; listy stídawé ; kwety okoliité nebo kla-

sené ; stopky nahé nebo fasto s listeny hned jednudarhjmi, hned
wne puddiitýnii, hned kopinut>nii

DecandoUe uwádí 4 pokolení s 9 rody, ježto krom jedné
australské wsecky w Americe jižné a Indii západnf rostau. Msto w
saustaw pro neznámost semenu nejisté ; o wiustnusteili též ntáio

VNÍUití.

Kapucha. Marcgravia. Marcgravie.

Kalich 6dílný, stálý, wejit zakulally, kožnatý,

strechowitý, nestejný. Koruna kožnatá, homolowitá, ce-

lá, po odkwlení dole obíznutá a padající. Tyinek
mnoho, jednau adau wyniklých z blány wajeník ob-

kliující ; prašníky podlauhlé, dln pukající. Cnlka
pížádná. Blizna tlustá, stálá. Tobolka kožnatá, zbobu-

lelá, zakulatlá.

K. okolunatá, M. umbellata L.in. Jacq. am. t. 96.

Tussac. ^. t. 13. Diet- se nat, ntl. 3. /. 154. M. scandens.

Lam. t. 447. Pliim. ic. {1\. Ke: 25— 30' wysoký, koeny
wtrnými jako betan wzhru se plazící, s wtwemi kw-
tnými wisutýini j listy stídawé, skoro sedawé, wejit e«
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lipticné, nek»v«*tauoírh wlwí wpjeii^, tupé, lys^, mladší
pt) kraji drobn zlá/nat; kwly rozp<.)»la\vfné w t)kolí-

kv konené, jednoducho ; stopeky asío drobní* bi-ada-

winalé ; lislenv kožnaté, kápowilé, oblé, kejonilé; lu-

peny kalichowé uejilé, poddulé, 2 wnésné wél.ši ; ko«

runa wejcowit kulowalá, bezbarewná; bli/.na králce la-

lonatá ; tobolka skoro kult)vvalá, nejastéji lOpauzdrá,
naplnná dužninau sikwle er«enau, w niž semena nuio-

bá, drobná, erwená hnízdi. — iNa Aniillách a w Anie-
rirc horejší. '^ .

We wla^ti wtwe a listy její co lék a liojitllo se potebují, že-
naiire na mu.

Do toho rádu nálež/ ještS iepiCntk (Aotlioloiua) , kuhehúk
(Nurantea), a suruha (Hu}scliia).

Rád i 6.

BKJUKOWITÉ. HIPPOCRATEACEAE.

Kalich 5- (ídko i— GOlupennji', nejmenší^ do pro-
sí íed srosilý. iMálkw S (ídce 4— 6), stejných, pod-
pliidnícb, ped rozwitím chlopnalých. Tvinkv 3, ídce
i— ."j

: nitek dole srosilvcb w trubku tlustau bakowitau
anebo ter; prašníky Ipauzdré, na konci napí puka-
jící nebo 2 — 4pauzdré. Wajenik w trubce nitkowé
trojfjon}, prosty. Cnlka {. Blizna I— 3. Hlod: hned
o plodky noznikowité, hned zbobulelý, 1—Spauzdry.
Seniena w každém pauzdru 4, po dwau na osu pipew-
nná. nkterá pouietawá, pímá, bezbílená. Kel ro\T-

ný ; koínek doicní nebo ku zpodku elící; dlohy plo-

clié, eliptin podlauhlé, pídužnaié.

Ke nho strmky, (iflein pniilé. Lity itríné, jeduodiiriié,

nákožnalé; pulisty padawé ; kwty obojuké, drobné, Iirwznalé nebo
hoHiolifené anfbu riioiiiáfné.

Nyní /nají 41 rodfi w 8 pokolení rozdSlenýdi) ježto wSecky w
krajináiii meziubratnfkowNi-li rostau.

BiCJIKA. HlPPOCRATEA. HiPPOCRATBB.

Plátky asto na konci s prohlubinkau. Tyinky 3 ;

prašníky Ipauzdré, napí na konci pukající. Woreky.
3 (nebo pometáním I— 2) noznikowité, !2chlopné: chlop-
ni nejsmaknutji kylatych. Semenu dole kidlatá inú-
rau pupeénaii nejrozii'ínjší.

B. ohsrditá. H. obrordala í^;« /. 28./. 2. H. scan-
dens Jacq. am. t. G. Diet. se. naf. a/l. 3. i. 162. Ke
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po stromech te pnaucí, rozdlený na wltve nejdelší,

oblé, hebké, asto po celé délce nesaucí wlwiky stíc-

stu kriitší ; kwéty newonné, ze ftluta želenawé : tobolky

obwejité, lysé, hndé ; semena hndá. — ÍNa Oslrowech
karybejsk)ch a Xowé Uispanii. Kwle w prosinci a w
dubnu. 5 •

B. aksamilnalA. H. velutina Afzel. Ke; listy podlau-

hlé, zakonité, nejcelejší, wezpod žilnaté, rysaw huni-
kowané 7 plod není znám. — Roste w Guinei.

Tu a pedešlau co léky ve wlastecli jejUli potebují

B. iiprynatá. \\. comosa Swarlz. Ke pnuK ; h*

sty wejité, zakonité, nejcelejší, dole tupé nebo pnsrd-
ité ? slopeky latowé mnohodílné, chlupaté; woreky
podlauhlé nebo obwejité. — W lesech na Hispaniole.

Semena sladkooleJDá na ostrow tom jedí.

Wjlnokwt. Salacia. Salacib.

Kalich ódílny . Plátkiiw 5, nehtem širokém na kalich

pipewnnych. Wnec bahkowiiý, dužnatý mezi plátky a

pestíkem. Tyinky 3, u wnit na wnci postawené : nit-

ky dolejskem širokým sklimené ; prašníky na konci pi-
rostlé, dwojpauzdré, s pauzdroma i-ozapilyma. Waje-
nik ^pauzdrý : pauzder mnohosemenných. Cnlka krát-

ká, tlus'tá. Bobule kulowalá, n)nohosemenná. Semena
wejcowilá, kožnalá.

Tf^. scnegalskij, S. senegalensis Decand. Hi[)pocratea

senegalensis Lam. Ke: listy podlauhlé, zakoníte, hlad-

ké, lesklé, zpilowané ; stopky shlauené^ z brndawice
úžlabíkowé wyniklé, Ikwté. — Koste \t Senegalsku."^ .

. , Bobule toho rodu a jinýdi požíwají.

TerCel. JohnIa. Johníc.

Prašníky 3, na konci wnce bankowítého sedawé.
Bobule mladší Spauzdrá, s wajekem 1—2 <v každénj
pauzdru šítowilými, dosplá chudosemenná.

T. celolistij. J. salacioides Roxh> 1.^172. Sirmekí
listy celé; kalich hdílný

;
plátky sedawé ; kwty poma-

ranowé, drobné ; bobule 2—--Ssemenná. — We wjchod-
níni Bcngalsku. 5 •

Bobule se jt>dí.
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ftád 47.

IRUDODREWOWITÉ. ERYTHROXYLEJE.

Kalich Sdílný. Plátkw o, podplodních, dole širo-

kých, u wnit zmnožených supinau asami zplozonau,
slídawých s lupeny kalichowými, stejných, ped ozwi-
tím krajema piložených. Tyinek 10, dole w baku
srosllých : prašník dolem pipewnných, pímých, dwoj-
pauzdrých, na dél po stran pukajících. \\'ajeník 1-

panzdrý s wajekem jediným, wisutým, anebo Spauzdrý:
pauzder postranních prázdných. Cnlky 3, s blianami hla-

vvikowalými, anebo skoro nž na konec w 1 srostlé. Pec-
kowice Isemenná. Semeno hranaté. Bílek rohowitý.
Kel árkowitý, rowný, stední. Dlohy árkowité, plo-
cha, Hslowité. Koínek hoení oblý, rowný; pírko ne-
patrné.

Ke neI)o stromy. Rozliy pikryté palisty ostrými , asto
strcchowitými a smaknulými. Palisty úžIabíCkowé. Listy Stídawé,*
porídkii stííné, nejmnožšícli lysé. Kwety droboé] blawé nebo ze
iliita zelenavré. Stopky dole listenaté.

Pijímají 30 rodu we 2 pokolenícli, ježto wšecky mezi obrát-
DÍkoma n obzwlášte w Americe rostau. Skoro wšecky mají dewo
j)ewné, Cerwenawé nebo uahnedlé, duzninu plodowau kyselau a w
kie Cerweiiau barwiini.

RuDODREvr. Ér-jthroxylok. Rohholž.

Kalich Sdílný, dole Shraný. Cnlky 3, od dola

oddlené. Semena hranatá.

R. kola. E. coca. Lam. Cav. diss. 8. /. 229. Ker
2— 4' wysoký s wlwemi mnohými odstálými, šupinat
bradavinatými 5 listy wejité anebo vvejit podlauhlé,

dost tupé, jednožilé: žílv obak njíci a obklíené o-

bak árama píoblaukowiiýma
;

palisty drobné, poloob-

jímawé, oslré, wadnaucí ; kuly po 2— 3 na postranních

chomácích, bílé, drobné ; bobule wejcowiiá, osirá, er-
wená. — W Peruvii, též sází se tam. Kwle od ledna 62

do bezna."^ .

Peruwiané osekají ke, když plody nzrály, seberaii listy a u-

suSÍ je we stíná. Listy ty sijiídiané s popHem qiiinoowjm žwjkají

jako Hindowé betel, pipisujíce jim všemožné dobré líinky, takže

bez nich nemohaii býti, jako mnozí z našincúw bez tabáku, s tím roz-

dílem, že našinci o dobrém psobení jelio nic newdí. Uinek prý jest

ten, že žwn kající ne<ítí ani liladii ani žízn, že ocJir/inni jsan ped
tžkomysloostí, iimdlením a iina>\ením na cestácli.

O r. korknlm, li. siibcrosum Ilillair. wíme, že kofau swau
siaaží k barvrení na erweno.
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R. nmohokivttýt E. areolatum Lín. Dcsc. 6. t. k\1.

E. carlhaginense Jacq. am. t. 118. f. 1. E. Broiv. jam. i.

38. yi 2. Strmek anebo ker 10— 12'; kra barewná ;

vvétwe dlauhé, odstáló, drasne; listy apikalé, obwejilo-
elipliné, dole zauzené, na konci tupé nebo pí-íwykro-

jenó s inalíkým hrolikem ; kwty asto piikrvwají cc-

lau ro7.hu, drobné, bílé. wonné ; kalich trubkowitozwon-

kowitý : uštw wejitých, ostrých; plátky odslálé, po-

dlauhlé, tupé, nadduté, dole nesaucí šupinu o polowífi

kratší, pímau, po kraji eiiau; plod podlai/howHrý. die-

šllici podobný, zakonitý, šuriatowý. — W Indii západ-

ní a Kolumbii. K\vt'ie w lednu a únoru. 5'^*
Listy a mladé rozliv prý chladí, kra posiliije. Z plodw,

kyselinu citronowau a jalilkowaii, sliz a cukr obsaluijírí, dlají syrup,

jenž žene na stolici a na mo ; dlají též / nidi s listím masti.

R. hondskij. E. hondense Kunth. Ke; listy ob-
wejitoeliptiné, na konci zatlaené, nepatrn hrotilé,

dole ostré, blanowíié, lysé, na rubu násiwé: palisly zdé-

ftlí apíku 5 kwéty ojedinlé nebo po 2— 4 nahlauené na

stopkách apíku delšícli. — W Kolumbii.'^ .

Listy potebujíce jako prwnjbu rodu sázejí ke ten.

ád 48.

MAMAROWITÉ. MALPIGHIACEAE.

Kalich Sdílný asto stálý. Pláikw 5, s lupeny ka-

lichowými stídawých, na ter podplodní piipewnných,
nehetnaiých, nkdy skoro nestejných, preí'ídce žádné.

Tyinek 10, stídawých s plátky, tamtéž pipewnných,
ideji jich mén, nkdy ojedinlé; prašníky zakulailé.

Wajeník 1, asto 31aloný, z worekw 3, wice mn
srostlých. Plod 3\voreko\vý neb 3pauzdrý, nkdy pometá-
ním 1—2pauzdrý, suchý nebo zbobulelý : pauzder Ise-

menných. Semena w pauzdrách wisulá , bezbílcná.
Kel wíce mén kiwý nebo rowný, s koínkem krátkým,
dlohama listowitýma nebo tluslaunkýma.

Ke nl>o strmky. WPtwe nkdy pnulé. Listy stríCné nebo
(perídko) stídavé, jednoduHié, neteCkowané, asto obak palistnaté.

Kwty lirozncné nebo droclioliCené, stepeek u prosted asto klanb-
natýdi a •ilistennýdi.

Do toho í-ádu náleží wíce 250 rod w 25 pokoleních, ježto skoro
wSecky rostau mezi obratníkoma a to w Americe ; Asie má 18 rod,
Afrika jenom 5. W nejmnožsídi prewládá tíslowinn ; nkteré we
dew mají f.erwenau barwinu ; bobule ninohýcii jsau jedlé.

i
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Mamara. iMalpighia. MalpighIb.

Kalich ódílnv, dole wn opatený 8—10 žlá/.kanii.

Plátky nehetnaté. Tyinky nitek dole nejkratšeji jedno-
bratrých. nlky -i, oddlené. Prckowice o 3 peckách.

AL palívá. M. urens Lín. Milí. diet. t. 181. /. 1.

Cav. dus. 8. t. 23o. /. \. ÍMm. 1. 381./ 1. Striímek ló
— 18' wysoky, kmenu tenkého a wtwi nemnohých, prí«m odstálých, lysých ; listy pekrátce apíkaié, wejit
podlauhlé nebo podlauhloeiiptiné, ostraunké, wezpod
draslawé chlupy piloženými, tenkými, tuhými, u pro-
sted pipewnnýnii, obak pichawými; palisly krátké, o-

siré; stopky úžlabikoivé, okolinalé, nahlauené. I- nebo
chudokwété, o polowici kratší listu swého ; kalich o ÍO žlá-

zách •, plátky stejné dlauhé, asnaté brwaté, erwenawé
bílé ; peckowice kulowatá, Shraná, zwící tešn, erwe-
ná. — W Indii západní a Americe jižné. 5«

Clilnpy její rády wnikajíce do kže, psobí obtížné a silné

pálení Owoce diuti trpké a kyselé jí se pii)rawenéj též jakož i

kra w lékastwí slauží.

M. lysá. IM. glabra /,/«. MUL diet. t. 181. Cav. diss.

t. 234. f. 7. Cerasus jamaicensis Comm. hort. I. /. 7.S.

Arbor baccifera Sloan. 2. /. 207./. 2. Strijmek 15—20'
wysoký, s korau hndau, hladkau, s wétwemi a rozliami

slinými, mnohými rozewenými : listv wejoilé, nejcelejší,

lysé, \" dlauhé, ',4' široké, lesklé, zelené; stopky úžla-

bíkoué, okolinalé. I'/?" dlauhé, 2—3kwté; plátky na-

chowé, Ižíckowité, brwité ; plody wišním podobné, erwe-
né, hladké, o 3

—

\ brázdách a tolikéž semenech ili peckách
draslawých, srosllvch. — W Indii západní, Crasilií."^.

Owoce zasladlé a lahodné wber náleží k zájudkm ci wetuin ;

též proti horekám žluním.

M. marhanolisfii. M. punicaefolia tm. M. mal. punic.

íac. Pluni. gen. 4. (. 16G. /. 2. Cerasus americ. Pluk.

alvi. t. Vol. f. 4. Strmek kowity, 12' wysoký; listy

wejité, nejcelejší, lysé, ostré ; stopky úžlabíkowé, je-

dnokwlé ; kwly bled erwené; owoce wtší nežli wii-

né, o 3 peckách dewnalých spíše nežli kamenných. —
W Americe jižné'. 5-

Kra k wydláwání kfiie slauží; též prjští se z ní klowati-

,Ba, prospšná proti chorobám piicnfiii a mchýrowým.

Obhr(5owbc. Byrsonima.

Kalich 5dílný, wn dole opatený 8— 10 žlázkamí

(hruemi) hrubými. Pláikiiw ó, nehetnatých. Tyinek
14*



212

10, dole krátce jednobratr}'ch. CtiMky 3, Pockowice s

peckau Spauzdrnu, Ssemennaii.

O. diwiznoUstij. B. verbasciíolia Dccand. Malpighia

verbascifolia Lm. yíiibl. t. 1 8 i. Cav> díss. 8. t. 240. Ke
kiwý, bakulalý, nkolik steuíc wysoký, 3" tliist}' ; dí-
wí erwené ; listy kopinatoobvvejilé , nejcelejší, obak
plsnalé, popelawé, 8" dlauhé, 4" široké ; hrozny ko-

nené, na stopce \" dlauhé; kwély žluté; peckowice
zelené, chlupaté, zwící hrachu, s peckami 8hranými. —
INa polích pomoských w Guiané. \ .

Zwaenina z koene a kmene, trj)ká a erwená, potebuje se na
rány a k istní wedw. •

O. klasalý. B. spicata Decand. Malpighia spicala

Cav. diss. 8. t. 237. Strom zwýší 30— 40', šerokory

;

listy kopinaté, lysé, na rubu rezawé, 3" dlauhé, konc«
né, pímé, smslnané, pínksamitnaté ; kwéty drobné,
wonné , žluté; plátky šípowilé , nejtupéj.sí; peckowice
kulowaté, žluté, zakyslé, nepíjemné. — Na Domingu,
Guadalup, Porto - rikku, w Brasilii. 5*

Owoce užíwají proti aiiplawici, kuru a erwené dríwí k wydlá-
wání kže.

Sauni^ák. Buxchosia. Bunchosib.

Kalich 5dílný, wn dole 8-^10 žlázami opateny.
Plátky nehetnaté. Tyinek 10, dole jednobratrých.
Cnélka 1, jednoduchá nebo na konci na 2— 3 klaná.

Peckowice o 2, nejídeji o 3 peckách, lu plochých,
tam wypuklých.

Š, me.riinkowý. B. armeniaca Decand. Malpighia ar-
meniaca Cav. diss. 8. t. 238. Strom ; listy wejilopo-
dlauhlé, ostré, kožowité, lysé, 4" dlauhé: hrozny skoro
zdélí listuj kwéty žluté; nélky skoro rozdlené. — W
Peruwii. 5 •

Owoce welikosti a barwy merunk má jádra prý jedowatá.

JlNOKmLICE. IIlPTAGE. HlPTAGE.

Kalich odilný, dole wn bžlazý. Plátky Iepenité.
Tyinek 10, jedna ostatních wétší. Woreky ;^, pome-
tánim asto I— 2, 4kídlé, s kídly nestejnými.

J. hroznatá. H. Madoblota Gacrt. 1. 116. Gaertnera
racemosa Roxb. 1. 18. Molina benghalensis Cav. diss. 9.

t. 263. Banisteria benghalensis Lin. Madoblota Sonner.

voy. 2. t. 135. Strom malý, kmenem a wtwemi daleko
se wzpínající } listy wejilokopinalé, zakoníte, 4" dlau-
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htí, 2" široké; hrozny konené, 5" diuulié ; kwty weli-

ké, wonné, bílé; plálky nestejné, ji»ko niaalu obecné-
ho , s hoejšírn u prosted pkné žlulyni ; worekv
3— I, co hrách wehké, o 1 semene, kídlalé kídly ne-

stejnými, jichž nejwétaií 1V»" dlauhy, o" široký. — W
Indii wýchodní. 5 •

Strom t«n nadiází se we wšccli zíiliradádi pro laduust twau u

wni kwctuw> kterými ozdobují modly.

Obletka. Basisteru. Basistbria.

Kalich Sdílný, wné dole 8— lOžlazý. Plálky zao-

krauhté, nehetuaté. Tyinek 10: nitky šídlowité, dole

spojené. Gnlky 3, na konci asto listowite rozšíené.
Woreky nepukající 3, jednosemenné, pak se oddélují-

cí , ukonené kídlem jednoduchým, blanowítým
, po

stran nahoe ztlustlým. Semeno 1 wisulé w každém
woreku.

O, rohatá. B. angulosa Lín. Cav. diss, 9. t. 252.

Clematis anguloso fol. Plum. am. f. 92. Ke s kmeny
predlauhými, tenkými, hebkými, šlahaunowatými, ob-
dál uzlatými; listy wehké, srdité, tup rohaté, pí-
hauslovvité, na rubu plsnaté nebo hedwáhopýitéj a-
píky na konci 2žlazé ; kwty žluté, okolinalé, konené.
— Na Doniíng^u, Kayen. '^.

RÚZHOKÍDLÁK. IIeTEROPTERIS.

Wšecko jako u obletek, nlky ale mén ua konci
rozšíené a kídla worekowá dole ztlustlá (jako u ja-

woruw) a nikoli na konci.

R. ryzolislý. H. chrysophylla H. B- el Kunth. Bani-

steria chrysophylla Lam, Cav. diss. 9. t. 245. Jacq.

schoenb. t. lOb. Ke pnuly ; listy wejítopodlaiihlé,
ostraunké, proti konci píchobotnaté, na rubu ryze a

leskle plsnaté ; apíky nejkratší, na konci dwojžlazé ^

kwty úžlabíkowé, latnné. — W Brasilii a u Karakasu-

ád 49.

JAWOROWITÉ. ACERISEAE.

Kalich ó -, ideji 4— Odilný. Plálkw tolikéž oko-
lo tere podplodního pipewnných, s ušty kalichowými
slrídawých, asto stejnobarewných, ideji žádných. Ty-

inek 8, ideji b— 12, z tere podplodního wvniknji-
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cích; prašníky dkvojatníK Woreky dwa. Cnelka je-

diná. Bli/.ny 2. Plod složený ze 2 (íidce 3) noiniek,
Ipauzdrých, I— 2.seu)enných, smáknutých, nahoe pro-

dlaužených w kídlo niázdrowiié, rozewrenp, dole po stra-

n ztlustlé. Semena na dno pauzder pipewnená. Slup-

ka wnitní prídužnatá. Bílek nižádný. Kel kiwý nebo
swinutý, s dlohama listowitýma, neprawideln swraska-

lýma , s "koínkem oblaunkým, ke dnu pauzdrowému
smujícím.

Stromy. Listy sríCné, asto jednodnehé, ffdce složené, bez-
palisté. KwSty Iiroznené nho chodiolifené, užlabíckowé, asto po-
nietáníin dwojdomé nebo mnolioinanželné, uekdy bezpláteCué.

Do toho rádu náleží asi 3'2 rody we 2 pokoleních, ježto po
sewernéin mírném podnebí jsau rozlosowány. Wlecky zawíraji štáwu
wíce ménS cukernatau, itned Cistaii hoed mlékowitau. Dííwi jest pe-

wné, trwanliwé; w ke jest tríslowina a nkdy také barwina.

.Tawor. Acer. Ahorn.

Kwty mnohonianželné. Kalich bdílný. Plálkínv

b. Tyinek nejabteji 8, w samicím kwtu patrn del-

ších. Listy jednoduché.
J. klen. A. J^seudoplatanus Lm. Duhani. \. f. ^G. f. 1.

VI. dan. U loTo. Schmidt t. 12. Rostl. 2. oh. 81. Klen,

klenice, kienka. Strom ozdobný. 30—60' anobrž 100'

wysoký; kmen rowný, pímý, s korau z hnéda sediwau,
wtvve siíné: smítky a knieny mladé s korau hlad-

kau, z hndá zelenau, lesklau; rozhy zelené, auile ár-
kowané ; listy okrauhlé, dole srdit wykrojené: chobo-
tu ostrého, .ólaloné: lalokúw podlauhle kopinatých, tu-

p zakonitých, hrub, nestejn a tup zubatých, anebo
zubat zpilowanych, ptižilé : žil žebernatých, na líci

tmaw zelené, vvezpod zasiwle šedé , wšude Ivsé, w
úžlabíku žil na rubu se swazky chlupw blawých,
hustých, z mládí na rubu huninami pikryté ; apíky
polooblé, na líci autlým žlábkem protažené, lysé, co
list dlauhé; z konce rozeh wynikají hrozny pímé, stí-n wtewnaté, wtwiky na dwe' — tré klané, jichž jedna
nese kwt samí, druhá obojaký, nejhoejší jedni)duché,
jichž prwní nesau kwty obojaké, na konci samé sam*
í: wtwiky wsecky chlupat pýité

, pak oplchají-

ci ; ušty kalichowé tupaunké , lysé ; plátky kopinat
árkowilé, maliko kratší kalichu, lysé; kwty samí
místo wajeníku mají swazek chlupíjw, a tyinek 8,
kalichu dwakrát delších; kwty obojaké s tyinkami 8,

kalichu kratšími, wajeníkem na teri s tyinkami sedí-

cím dwojlalonýn), dole chlupatým; lalokiitv lup kopina^
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l>li. píírozewrenvrh : nello 1, delší kalichu; blizny 2,

nio%viip, podlinnlé ; nožniky kidel pírozewenych. —
W lesech- wywVšcnjšícli Ewropy prostední a Jižné,
kwie w kwlnu a erwnu. 5 •

,/. mlévnatif. A. Plalanoides hin. Milí. ic. t. 8. /.

2. Schk. i. 35 ». Schmúlt. t. 3. i. Rostl. 2. ob. 34. Ja-

wor nmecky Ma/. Jfel. Jawur. Strom wýšky a jmní
pede.šléfio ; kúra kmenowá a wtwDwá hndá, na w-
Uvicli mladších hladká, hndá, le:>klá, na rozbách zela-

ná ; wtwiky nalomené šátvu mlénatau ronící ; hsty

slíné, okrauhié, dole srdité, ólaloné : lalokúw po*
dlaulilych, zakonilych, se zuby ninoliými, hrubými, též

zakonitýnn, oslrymi, ó— 7žilé, zpeenožebré, nejlysejší,

na líci svi zelené, vvezpod bledší : apíky oblé, listu

kratší; dríw dokonalého rozwinutí lislw wynikají kwly
zelenawé, w chcu-holik zakulatélý postawené 5 stopky ja-

ko její wiwe a siopeky uedoslíné, nejlysejší; kwly
na stopekárji ojedinlé ; kalich nejlysejší : uštw po-
dlauhle kopinalých : plátky podlauhie árkowité, tupé,

kratší uštiiw kaiichowych; tyinky kratší kalichu: nitek

Hifowitých, lysých ; wajetník nejlysejší , nlka zdélí ty-

inek ; nožniky 2, I'/?" dlauhé: kídel podlauhlych, ro-

zewenych, pak zahndlých. — Roste na chlumech po
Ewrop. Kwte w kwinu. 5-

Oba tyto stnuny, akoli u nás samy od sebe rostau, w»šly

pro ozJobu do sadiiw angliokýdi a stromoadí. Drfwí pewné, twrdé,

netoliko wyliorné paliwo, aiiobrž ku pracem truhláským, saustruž-

nick))!) a ri-zba?-sk5nt ; z koena, majiVflto wlákna pkne zawitá, ezají
le lilu«n dMiiky uleuiské. Nawrtané roní innolio Štáwj (jaworky) sla
ké uinuíiÝin iikreni, ktirý ale se newydobýwá.

J. cukrmiuj. A. saccharinum Liti. Diihajn. 4. t. 8.

Michx, arb. 2. /. 15. Traltin. ar(h. \. t. 3. Rosil. 2. ob.

35. Strom krásný, 24—62' wvsoký, nejastji dosahuje
50-^00' i listy wyhlízeji jako jaworu mlénatého, rozd-
lují se ale, že na rubu jsau pýrité a siwé ; kwly wy-
skytují se s listím na chocholících králkostopkatých,

nachýlených; stopeky chlupaté, autlé; plody mnohem
menší nežli jaworu mléénatého, kídel rozewených. —
W aužiabícb podlé ek a poiokw Ameriky sewerné a

Kanady až do Pensylwanie. Kwte s jaworem mlé-
natýni. 5 •

J. ndtiatoploil^. A. eriocarpum Michle. A. dasycar-
pum irdld. A. rubrum Jfangenh. Rostl. 2. ob. 35. Strom
ídce 40 anebo 50' wysoký, kmen ale 12 — 15' w obwo*
du tlustý, na konci na wehni mnoho wtwí, široce se

rozkládajících, rozdlený; listy slíné, dole uaté, pc«

i
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polowiku dlanit ólaloné : lalokiiw nestejn slíhano-
zubalých, cIiol)Olii tupých, na líci tmaw zelené, njálo

lesklé, vvezpod siwe bílé, obak lysé ; epíky kratší listu ;

kwéty klubené, krátce stopkaté, samoí, asto též obo-
jaké, bezkoruné, pelimužné, nabnedle nebo erwena-
w žluté; wajetjníky plsnaté. — W Americe sewerné,
Kwte w beznu a dubnu. 5*

J. erivený. A. rubrum Lin. Schmidt t. 6, 7. Hosti.

2. oh. 33. Sirom tebas 70' wysoky a kmenu 3— 4'

w prmru širokého ; smítky bradawinaté s korau
šedau, u wnil mdle cierwenau; listy wejitó, dole wí-

CG mén patrn srdité, wykrojené, dlanit ólalo-

né: lalokw podlauhle kopinatých, nejostejších, ne-

stejn stíhanozubatých, na líci syt zelené, wezpod si-

wé a na zebrách i žilách chlupaté; apíky nejlysejší;

kwtv díw listinv se wyskytující, stopkaté: stopek kw-
tu delších, w iklubko nahromadných? samí a samicí

na jednom kmenu, erwené, o pti uštech kalichowých
a 5 plátcích; wajeník lysý. — W krajinách wlhkých,
bahnitých w Americe sewerné. Kw. w beznu a dubnu. 5 •

Z iiifzy tSdito tí rod& ainerickýcli hlawnS se cukr fjaworowec)
w Americe seweroé wydohýwá. Stromy ty snášejí naše podnebí, a mo-
lilyby se také k tomu cíli sázeti, kdežto kwaka nemiiže rsti.

J. babyka. A. c.zví\^Gf,\.vQ Líjí. Schmidt. t. 13. Rostl. 2.

ob. 30. Babyka, babka, ernoklen, erný klen. Ke stro-

mowitý, idko strom iOstewíný, welmi wtewnatý ; k-
ra z hndá šerá, korkowilá, tlustá, rozsedalá, obzvvlá-

št na smítcích wclmi tlustá} listy stíné, okrauhlo-
wejilé, dole srditowykrojené, ólaloné, obyejn hru-
bozubaté, ožilé a žebernaté, Ví' dlauhé a tolik široké;

apíky obyejn delší listu; hrozny konené, pímé,
chlupatopýilé ; stopeky Ikwté ; kwty zelenawé; nož-
niky 3, kídel árkowitopodlauhlých, tupých, nejroze-
wenjších, rownowážných. — W plotech, kowištích,
hájích po celé Ewropo. Kwte nn zaátku kwtna. "^,5.

Díwí pfetwrdtí, tžké, bílé, |)onažIatlé k rozliCnému dílu

údohné , nkdy merliowaiié., k wykládání pkné. WCtwe rowné k
liolein a tréstkám užitené.

J. habrolisltj. A. lataricum Tmi. Pall. ross» í- t.

3. Duhám. noo. A. t. 9. Schmidt I, 12. Rostl. 2. ob. 29.

Paklcn, paklcnek , neklen. Ke stromowiiý, 12—24'

wysoký, wesms babyce podobný, pímjší wšak a mé-
n ro/.kladitý, skoro jehlatec tyrstnný pcdslawující

:

kra nahudle popelawá ; díwí bílé, Iwidé, hndožilé
;

listy stíné, wejilé, srdit wykrojené, zakoníte, tu-



paunce dwakrál zpilowané, celé, obyejné Blaluné: la-

lokw nepatrných, 2— 3" dlauhé, l*/j—2" široLé, lysé,

wezpod na zebrách pjilé ; apíky skoro zdéU polovvi-

kv hstowé ; hrozny složené, snistnané, píiup, konené;
nožniky 2 : kídel pímých, rownobéžných, obwejitýcli,

nejtupjších. — Podlé ek w pd hlinaté w Rusii ew-

ropské. Kwéie od bezna až k zaátku kwlna. "^ .5 •

Díwí petwrdé. Ze šíáwy uiožaú cukr wariti. Nožniky proti

ziuinici užíwají.

PÁJAWEC. Negukdo. Eschahorn.

Kwéty dwojdomé. Kalich nejmenší, nestejn 4— 5-

zuby. Plátky žádné. Kwly samí chomáené na stop-

kách wláskowilých. Prašníky 4-^5, árkowilé, sedawé.

Kwéty samicí hroznné.
P. jasanoUstý. N. fraxinifolium Nulí, Acer Ne-

gundo Líti. Schmidt t. \i. Dnham. nov. t. 7, Rostl. 2.

ob. 36. Strom sotwa bO' pewyšující , kmenu 20" w
prmru širokého; rozhy hladké, zelené, skoro siwé

»

listy lichozpeené, I—2janié : líslkúw kopinatjfch, dole

ostrých, zakonitých, hrub ídce a oste zpilowanjch,

lichého ostatním podobného nebo asto Slaloného, na
líci sutle zelené, wezpod bledé; apíky polooblé ; kw-
ly diw listúw wynikající; samí po jednom na stopkách
wláskowilých, dlauhvch, pýitých

,
pímých, chomáe-

ných : kalich 4zubý, zelený, malý; tyinky 4: nitek wlá-

skowitých, kalichu delších » prašníky árkowit podlan-
hlé j kwty samicí o dlauhých slopekách na diauhý
hrozen rozposlawené ; kalich jako samí; wajeník ak-

samilnat pýitý ; nožniky dw kídel nejpímjších,
sewených, na konci pesahujících, dole u wnit odstá-

wajících.—- Podlé rek w pd kypré, powodnim podrobe-
né, w Americe sewerné. Kwte w dubnu. 5*

W Americe jako naduwedeoc jawory se potebuje % dobývyáDÍ

wkru.

Kád 50.

MAALOWITÉ. AESCLLEAE J. Prcsl (1820).

CASTANEACEAE Link (1821). UÍPPOCA-
STANEAE Dcand.

Kalich álupenný, podplodní. Plálkuw o nebo 4,

nestejných, podplodnich « díw rozwiii slechowilých.

Tyinek l-r-S , z lere podpludniho wyniklých ,
pro-
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stých, nestejnveli. Prašulky podlaulilr, skoro príléhawe.

VVajeník jednoduchý, zakulatole Irojhoný, trojpau-

xdr}': pau/.dcr dwojwiijccnvch. CnMka jediná, niowito-
h()moh)witá, ostrá. Toholka koxnalá, íJchlopná, 3pau-
zdrá, pomcláníin I —žchlopná u tohkopauzdrá, clilopní

u prosted prehrádcných : pauxder Isenienných. Se-
mena hrubii, se siupkau kožowitau, pupem neboh Ivih*

kem obšírným, jakoby oteným, zahndlošedvin. Bílek

nižádný. Kel kiiwý, pekocený ; dhdi p-eliuslých, hr-

bolatých, za klietnií w osemení zawi-enýeh, podzemnícli,
pírka hrubaunkého, dwojhslého, koínku homolowitého,
kiwélio k tytlíkn elícího.

Srnmy neh(» Líe. Listy stíCné, složené, ptno - nebo se-

diiitiiodlariité : líslkriw ziieienožebrýdi. Hrozuy konené, prílato-.

wi(é ; stopecky klaiil;naté. .

Ma5al. Aescl'lus. Uosskastanie.

Kalich zwonkowilý, ólaloný. Plátkw 5, ro/lože-

ných s epelí wejitau. Tyinky nitek nakiwených.
Tobolka jeialá.

M. obcanj. A. Hippocaslanum íJn. Schk. 1. 104.

Schmitlt t. 38. PUnk L 293. Haijn. 1. 1. ^2. DiisscUL 5. 1. I I.

Rosil. 2. ob. 31. Koský ka.sian Mat. JFcl. GG. D. Maal,
kašlán diwoký, koíiský. Strom ozdobný, 60— 80' wy-
soký. Kmen pímý, dole nkdy 1 w objemu, kry
napopelawle hndé, rozsedlé; smítky Idadké ; rozhy
lysé; pupeny weliké, mnohau klejopryskyicí lesklé; li-

sty weliké, asto w pnunéru na stewíc dlauhé, složené z

líslkiiw 7— 5, obwejite klíoowilýoh, zakonilých, dole u

nahoe ostrých, sedawých, hrub zubatých, se zuby
oste zaubkowanými, zpeenožebrých, w úžlabióku žeber
hlawních se swazkem chlaupkw bílých, u wzniku ze

apíku s wlnau rysawau; vapík kratší lislu; hrozen na

ro/.hách konený, složený, ozdobný, homolowitý, a tudy

latowitý, pes pl stewíce dlauhý , pímý, na krátké

stopce, jc-žto jako její další ástka a wetwiky bélaw
pýilá; kalich zwonkowitý, nestejn na patero klaný:

zubw okrauhlených, nejtupjších; platkw á, píokrau-
hlých, nejtupjších, po kraji maliko eitých, wšude
winitopýitých, rozložených, dolejších 2 menších, bílých,

u prt)sted se skwrnama žlulýiua nebo erwenýma ; neh-

ty králka ; kwty hoejší na liroznu pometawé, samí ;

tyinky (1) sehnuté a pak wzcslaupawé, pýitéí prašníky

wejcowilp, žluté nebo erwené \ wajeník zelený ; nU
ka o maliko kratší tyinek s bliznau ostrau, tobolka



skoro kulowatá, kožnntá, kulcatá, ' nkdv 2" w prmru
šii-oká, 3chlopná , Spauzdrá, puinoláním 2— Ipauzdrá;
semena (madVdkv) weliká, lesklá, swtle kaštanowá (lisa-

\vá), tmawji žíhaná, uschlá tniaw^jší a mdlá. — W Ti-

betu a Persii sewerowyehodní, a do Ewropy ped 2'/2

wkem pesazen a wúbec oblíben. Kwle w dubnu a

kwínu 5 •

Jst odroilk tobolek hezfirannýrli.

DíÍMÍ kiiit-nowé a wtwowé slatiží saustružníkinn a ezbáriti,
odJeukowé (nililáuiii. Maalky zbuwené horkostí slauzí ke krmení
howad u koní; ti^ž se ntže z oirli ilo'ivwati škroli a koalka. Kúra
iiilailýcii wtwiCek a semena potebují se w lékarstwí.

Pawia. Pavia. Pavie.

Kalich trubkowity. Plátky 4, pímé, au7.ké. Ty-
inky rowné. Tobolkv bez-branné,

P. tnirnii. V. rubra Lam. 1. IVá. Diet. se. nat. alL

3. /. 1G5. IGG. Aesculus I'avia />«. Trew. Elir. t. ló.

Ditliam. 1. 19. Strom 12 — 20' wysoký nebo ke, na

kmenu a starších wtwích s korau dosti hindkau, šedo-
bndau, na rozhách erwenawau ; listy pélne dlanilé:

lístky eliptía nebo podlauhle kopinaté, zakoníte', ne-
stejn zpilowané, lysé, wezpod vv úžlabíkách žebrowých
wausaté ; kwiy na hroznech špinaw tmawoerwené

;

kalich delší nežli slopeka, obhomoiowilý nebo wálco-
wiiý, u prosted nabaiaiply : plátky dwa hoení s epelí
menší, prohlubenau, a nehtem širokým, wlnatýu), skoro
zdélí dvvau doleních plátkw; tyinek 7 chlupatých, na-

hoe lysých, kratších nežli plátky a jimi ojjklíenýcb :

tobolka píkulowafá. — W jižnjších krajinách sewerné
Aujeriky. Kvvete w kwtnu a erwnu. 5 '^ •

Chowá SB w sadecli, ideji ale nežli niaal obecný, protože
naši zimu tfžeji snáší. Koen zwarený a roztlufený potebuje se

w sewerné Americe na místo mýdla ku praní winenýcii tkanin.

P. rusá. P. (láva DccomL P. lutea Poirr. Aesculus
flava AU. Podobá se pedešlé, jest ale wvšší ; apíkv
pýité ; lístky plné nebo sedmené, podlauhle, kopina-
té, obak ostré, zakoníte, wezpod a na zebrách po wr-
chu pýité, kwty rusé; tyinky kratší nežli koruna 4-

pláikowá — Koste na wršich we Wirginii, Karolín, Ken-
tukách. 5 •

\j nás tu .1 onde w zahradách.
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ád al.

WELOZPODOWITÉ. HHIZOBOLEJE,

Kalich z lupenúw ó, wíce méa srostlýoli. Plálkúvv

5, tlustaunkych, s lupeny kalichowýini slídawych, na
leri podpludním i s tyinkami sedících, a na jejich

trubku dole pirosllých , píslejných. Tyinky nejel-
njší w dwojnásobné ad : nitroadých asto kratších a

neplodných. Wajeník prostý, 4pauzdrý » -iw-ajený,

Cnlky 4, s jednoduchými bliznamí. Plod 7. holének
oechowiiých 4 slepených, pomeláním z 3— I, Holénka
každá zakulatlá, nepukawá, Ipauzdrá, až do uzrání spo-
jenau zstáwající. Semeno weliké, ledwiuowílé, wisící naše pupení rozšíené w masísko haubowaté, dwojla-

loné. Kel bezbílený, s koínkem nejwtiím, wzestaupa"

wým, sestawMJící celé jádro mandjovvjté, a zkrýwající

pníek ili pírko a malé dlohy we žlábku nebo trubce.
Stromy wtwi uzlatýdi. Listy stHné, dlaDÍt trojené, petué.

Kwty obojaké, lirozDné, bezlistenné.

Sduiré rody, ústrojností kle ode vysedj ádw nejrozdílnjší,

dSlají jediné pokoleDÍ, k inaaliuii podobné, a toliko w Americe
nieziobratníkowé rostaucí. Semena wšecli jedlá podobají se cliutí

mandlím ^ wlaským oeclaiii). Olej z j^der wyllaený se potebuje,
a d|wí obzwlášt k staweoi korábúw.

WetozpoD. Caryocar. Carvopar*

Znaky pokoleowé jako ádowé,
ff^. rnandlonosný. C* amygdaliferum CaVf ie. 4- t.

361, 3G2f Strom ohromný, liSO— 240' wysoký, s košem
obšírným, zpleštile kulowatým ; listy trojené; lístky po-

dlauhle kopinaté, zdálen zpilowané, lysé, wezpod w
úžlabíkách žebrowých wausaté ; kwty weliké, na hro-
znech konených, se stopkau a stopekami huatými ;

kalich pohárowitý, na patero klaný
;

plátky wejit po-

diauhló , tupé, prohlubené, dužnaté; tyinek asi 200,

wnšných wíce nežli dwakrát kwtu delších ;
plod slo-

žený z holének 2, ideji z 3-T-4, ledwinowiiých, zelených
a tmawji skwrnatých. — W lesech okolo Santa - Fe de
Bogota. Kwte w íjnu až do ledna. 5*

Semena potebují na místo mandlí a wytlaujt z nícli wýborný
olej.

JV. lysý, R. glabruui Pcrs. Hhizobolus Saouari Co/-

rea in ann. inus. 8, /. 5. /". 2. Saouari glabra Aubl. t.

2iO. Pekea ternala Poirr, Welmi pedešlému podobný.
H-incn welmi uysoký, 4' tlustý; wtwe rozkladilé; rozliv
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mají lisly slnfi, apíkaté, lys^i' trojené: líslky tuhé,

wejoiló, kopinalé, pfíziibalé, zakonilo, se žebry wystá-

wajírími, 3— 4" dlauhó
;
palisty prcliawé ; owoce Iwaru a

welikosli wpjcete slepiího: krka hndá, nerowná, tlustá,

pak pukající a padající; pod ní wrstvva dužniny rozplý-

wawé, shtdké, co máslo husté, zelenawé, w níž semeno
wšude ježalé, a olisahující jádro dosti wehké, lahodné.
— W Guiané planý a sázený. 5*

Jádro jako mandle diiitná a dáwá dobrý olej. Owoce piná-
šejí na trhy, protože je Kreolowé rádi jedí, jako my wlaské oecliy.

Ze díwí dlají luny, tesy, hebeny a t. d.

H"^. nidselný. C. but\rosum Wiltd. Pekea bulyrosa

Aahl. 1. t. 238. Lavi. /. '486. /. 1. Sirom asi 80 sle-
wic wysoký, dewa Iwrdého, ertvenawého, hutného \

wolwe slíné ; listy dlanité pétné : líslky wejilé, celé,

lysé, ostré, 5— T' dlauhé, 3" široké'; kwély na hroznech
Stopekami. podepené ; kalii-h dužnatý, rozdlený na 5

lalokúw hlubokých, kožnalých, prohlubených, popelaw
aksamitnaiýrh

;
plálkw ó, welikých, bílých, tlustých,

zaokrauhlých; tyinky trochu delší koruny; plod z ho-

lének 4, rusých, ledwinowiiých, pikrytých slupkau 3"' tlu-

stau, u wnil potaženau hmotem máslowilým, žlulawýni,

mezi prsty se rozhívajícím j pod tau slupkau jest sko-

ápka devvnatá, stélinami tuhými wrslwu máslowau a

slupku pronikající porostlá. — W Guiané, Kayen, kdež-
to také se sází a pthca slowe. Kw. w erwnu a lipnu. 5«

Jádra potebují místo mandlí, a hmotu máslowitau k mastní
jídel, neníli másla ; šttiny máslo dlajícím jsau obtížný, zapichnjíce
se do rukaué Dríwí slauží k stawení korábúw.

ád 52.

MYDELNÍKOWITÉ. SAPINDACEAE,

Kalich 4-^ódílný nebo 4— ólupenný. Plátkiiw oby-
ejné tolikéž, nékdy jeden, ideji wšeckv chybí, asto
na líci u prosted huiiaté, žláznaté, nebo píwéskeni
plálkowitým zmnožené. Tyinek dwakrát wíce nežli

plálkw, na ter podplodní pipewnných , s nitkami
prostými. Wajeník zakulalélý, t — 3pauzdrý : pauzder
1 — 3-, ideji wícewajených. Cnélek co pauzder, s

nélkamí jednoduchými. Peckowice nebo tobolka 3-

pauzdrá nebo pomeláním jednopauzdrá. Semena w
pauzdrách ojedinlá , we wnilním kautu pipewnená«
bezbílená. Koínek klowý elící ke dnu pauzdr)0,v4-?
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niii, ti dlohama wíce mén nad koínek nadlinutynici,

nkdy rounýinn.
Stromy, kif, nPkdy pntilé, íí<lre byliny pniilr. Listy sírMaw,

nfiastji složené, trojené anelio licliozpeené, nejfastuji bezpalisté.

Kwty otiojaké nelio iiinolioinunželné, na lirQ/.neiJi anebo latácji; stopky

nuktly zakrsalé, na rozwiliny promnné
Kád ten obsaiiiiie asi 300 rod (w38 pokolenicli), ježto skoro

wSecky ptináležeií horkému pásmu ; málokteré rostau krom obratní-

kiw ; w Americe jižné jicii nejwíre, aíkoliw i w starém swte se na-

eházejí. Mnolié jsan jedowaté, jiné se poti^ebiijí w lékarstwí. W plo-

decli nalézá se prwek ostrý, núdlowatý ; nekterjdi plody jsan al«

Jedlé; stromowité dáwají drewo pewné, trwanliwé, asto pkn bar-

wené.

Rád len obsahuje patero podadí.

1. KCRUnOJFITÉ. Paulliniaceac. Ki^e nebo byliny

pnule. Plátky supinau /množené. Wajeoník 3paiizdry:

pauzder Iwajenych. Kel kiwv.

2. MYDELNÍKOJFITÉ. Sapindcae. Stromy nebo
ke pímé. Plátky wausalé nebo žíáznalé, nikdá ale sii-

pinau nezmnožcné. Wajeník 2— íípauzdiý : pauzder

Iwajených. Kel kiwý nebo rowny.

:í. DODONKOJVITÉ. Dodonaeae. Ke píme.
Plátky u prosted supinau zmnožené, nkdy žádné, Wa-
jeník 3- ídce 2pauzdr7 : pauzder 2— 3 wajeoných. Kel

rovvny.

4. MAGONKOffITÉ. Magoníeae. Slromy pímé.
Plátky nabé. Wajeník 3pauzdrý5 pauzder mnohowa-
jenych. Kel rowný.

Podadí I.

KURUROJriTÉ. PAULLINÍACEAE.

Srdcownicr. Cardiosperm(jm. Herzsaamb.

Kalich 4lupenný: lupenw duau menších. Plátky

4» u wnil zmnožené šupinami nestejnými. Žlázky 3,

podplodní mezi plátky a tyinkami. Tyinek 8. Cnl-
ky 3. Woreky 3, nafauklé, blánilé, w ose srostlé, na

hbetu kídlaté, bezcblopné. Semena kulowatá s pupem
širokým srditým. Dlohy tlusté, nestejné.

5. lysá. C. Halicacabum Lm> Lam. t. 317. Halica-

cabum Rumph 6. t. 24. /'. 2. Zelina; lodyhy lysé^

slabé, praužkowané, 3— 4' dlauhé; listy stíné, lysé, dwa-

krát trojsené : lalokw wejitokopinatých, apíkatých,
stíhanozubalvch, na líci pkn zelených j z úžlabíek



lioeních wynikojí slopky ojedinlé, niowiti', opairem''

na konti anebo pot! slopcckaini roiwilinaina jednoduchý

-

nia, stínyma ; kwtv drobné, bílé, skoro w t)kolik

béwny rozpostaweíié ; .stopeky králké, nkdy 2—3kwé-
lé ; plod ze 3 worekw nalauklyCh, pilysycli, zelených,

w jichž každém semeno kulovvaié, pi-ehladké, dopola Ixi-

lé a erné. — W Indii wychodní. Kwéte skoro posíd.0.
Indowé semena uawlekiijí na šuiiry, jiiniž ženské a dti se

ozdobují.

Serjana. Serjamia. Skrjane.

Kalich ólupeoný. Plátky 4 nehelnalé, u unit dole

tíupinau zmnožené. Žlázy 4, nestejné niezi pláiky a

tyinkami. Nožnikv 3, Isemennéj dole krídlalé, po dél

iwú brišnícli srostlé.

S. sinrtiwá. S. lelhalis Hillair. Ke píewysoký,
pnuly, wéiwí oblých, lysých ; listy dwakrát trojené : lístky

elipiiné kopinaié, zakonilé, zaubkowané, nejlysejší

;

hrozny úžlubikowé, píwétewné, pýíkowané, na kon-
ci we 2 rozwiliny wybíhající; lupeny kalicliowé pýité,

nestejné: dwau wnšných menších; plátky obwejité :

supiny prosli-edních wejité, na konci srdité rozštípené,

kapowilé, po kraji huíiaié, na dwau postranních plátcích

úrkowii podiauhlé, (u{)é, ua iiibu kýlalé a pod kon-
cem kápowitym z tenká zakonilé

;
plod hruikowiiý, še-

dohuíiatý, okídlý. — VV pralesech brasilských. \.
VV tom a jinjcli rodech toíio pokolení jest obsažen prwek mámi-

w jedowatý, a domníwaji se, že wosa lešeguana w Brasilii swuj
pejedowatý med nejwtšfm dílem po kwtecli toho ke sbírá

*S'. liífrojiid. S. ti-iternata Jf^illd. S. frutescens Píiii/i.

ic. i. 212. Paullinia Ivitn-na Lin. Jacq. amcr. picl. 1. 2G0.

/. 29. Ker 20' wysoký, pnuly : wétwí oblých, lysých,

brázdowanvch. dlauhých, hebkých; listy tikrát troje-

né, lesklé, siídawé, mnohé : lístky sedawé, iiiznolwaré,

nkteré ostré, jiné tupé, na konci zaokrauhlcné, wejité,
wíce mén široké, proti konci nestejn zubaté, zaužené
\v apíek, poboní skoro okrauhlé, každé tré lístkw
má iapíek kiídialý : kwty hojné na hroznech úžlabí-
kowých, na 2 nebo 3 wtwiky rozdlených s rozwili-

nami stínýnu', drobné, blawé '-, lupeny kalicliowé, roz-

I

ložené, wejité, tupé; koruny trošku delší; plod ze tí
Božniek dole w kídlo rozšíených, blánatých, proswí-
lawých. — VV lesech na Sw. Dominiku.'^.
t* Domnfwají se, že Indianowé jí potebují k jedowatcní síj)riw.

jlRegrowé podnes jí omamujf ryby, takže jich snadn weliké množ-
•Iwo naiJiytají; ryby bez uškozeoí moliau se jísti.
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KlIRKRA. PaULLINIA. PaDLLISÍé:.

Kalich óliipcnný, píínestcjny. Plátky 4, u n-nit
šupinau zmnožené, místo páu-lio mezera. Tyinek 8,

píneslejnýh. Tobolka kožnatá, Spaudrá, Schlopná. Se-
mena mískem jjlánalým dopola prikrvíá-

K. liipoplodd, P. Cururu Lm. Jacq. obs. 3. /. fil. /.

4. Cururu scandens. Plum. ic. t, 111./. 2. Ke pnuly:
wétwí hebkých , s rozwilinami úzlabíkowými ; listy

strídawé, apíkalé, trojené: lístky písedawé, podlau*
hlé, dost weliké, pízakonité, zubat zpilowané ; apík
pedlauhý, w celé délce kídlatý; kwéty rozpostawené
na hroznech hustých, wynikajících s rozwilinami z ú-

žlabíek } lupeny kalichowé, krátké, príokraulilé
;
plátky

podlauhlé, na konci maliko zaokrauhlené tobolkv hruš-

kowité, tupé, bezkídlé. — Na Antillách, w Americe
horké. Kwéte w erwnu až do srpna. \ .

Guianané dlají ze šáwy jed wiirarn zwaný k napaustní sípúw.

K. krutá. P. pinnata Xm. Tmíti. 3 18. /. 5. Jacq. obs,

3. t. 62. y. 12. Clematis 5phylla. Plnm. 'ic. t. 91. Strii-

mek wétwí o tech anebo tyech hranách lysých, pnu-
lých ; listy lichozpeené, dwojjamé : lístky wejité ko-

pinaté, zejkowané, sedawé, lysé, lesklé j apík kídlatý
;

kwéty skoro sedawé, rozpostawené na hrozny úžlabíko-
wé ; tobolka hruškowitá , bezkídlá, mladší trojbrada-

winá, pídewnalá, šarlatowá. — [Sa suchopaích písi-

tých w Brasilii, IMcxiku, Guiané, na Anlillách a w Africe

obratníkowé. Kwét w lipnu až do záí \ .

Koíen a semena její uejjedowatejšf, jidižNegrowé otroci k otrá-

wení sebe potebují.

K. jilná. P ausfralis. Hillair. Kmeny lenké, spliha-

wé anebo pnulé, wétewnaté, Ghrané, po hranách ná-

erwené, w prohlubinkách pýité; listy lichozpeené,
3— 4jame : líitkw jama doleního dwakrát anebo jedno-

duše Irojenýcli, hoeních jaem trojených : lísteky a-
píkaté nebo alespo dole w apíek ztenené, tupé, hro-

tité, stihané nebo hrubé zpilowané, na zpodiné klíno-

wilé, celé, dwa poboní obwejilé nebo podlauhlé;

prostední 2-^3krát delší, podlauhlý, zakonily; apík
sotwa obraubeny? laty boné, dlauhostopené, >/j'— 2"

dlauhé, chudokwété, na zpodiné o dwau rozwiiinách í

stopka autlá, lysá, hranatá; stopeky pýité; kwéty rúžo-

wé ; listeny kopinalé; kalich ušlw wejitých, poddutých;
plátky obwejité ; tobolka hruškowitá. — W Brasilii w
icKech uraguayských. Kwélc w lednu a linoru. ^

.
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Má se jako serjana smrtíwá*

K. nrípo/nd. P. sorbílis Mart. Ke pnuly kmeníinr

wtvví hranatých, lysých; listy zpeené, dwojjaf-iné :

lístky podlauhlé, chobotnal zubaté; apíky bezkrídlé,

hranaté; hrozny pímé, srstnaté, s kwety skoro pesle-
nénými ; tobolky hruškowité, hrotité, u wnit huaté |

semena erná. — W Brasilii.'^.

Ze semen rozdrobenýih a wodau zhnetínjcli clflaj/ Si?ky nebo
kniiky, které usušené slowau guarann. a jirliž skrouné množství s

wodau a cukrem rozdlané slauží k dlání nápoje k limonád po-
dobného, w Brasilii welmi olfytejného. Guaran též pipisují moc
léící zimnice u žaludek posilující.

Podadí 2.

MYDELmKOWnÉ (wlastné). SAPllNDEAE.

MYDELNÍK. SaPIKDUS. SeiFEMBAVM.

Kalich \— ólupenný, barwený. Plátky 4— 5, bezšu-
pinné, na líci žláznaté nebo wausaté. Tyinek 8—10.
Wajeník 3 -, ídce 2pauzdry. nlka 1 s 3, ideji 2
bliznami. Plod z peckowic o, pometáníin obyejn I

nebo 2. Semena nahá.

M. praivij. S. Saponaria Lin. Lam. t. 307. /. 1.

^'ux americana Comm. horl. 1. 1. 94- Strom 20

—

'áO' wy-
soky, wtwí rozkladiiých ; listy zpeené, 2— bjamé : list-

kw kopinatych anebo wejitokopinatych, celých, slab
eitých, ostrých, lístku koneného dlauze zakonilého;
apíky kídlaté w celé délce; laty konené, z hroznúw
klasowitych složené, pyit plsnaté ; kwéty nejasfji
strbaulené, drobné, bílé ; lupenv kalichowé 4 ;

plálkw
tolikéž; peckowice wejiié, ojedinlé nebo po 2—3 sro-

stlé, zwící wišn, erwené žluié, co wosk lesklé; semena
kulowalá, erná. — W Indii západní a Americe jižné.

Kwle w lipnu až do záí. 5 •

Dužnina peckowiná iiiú tu wlastnost do sebe, že rozeteuá
s wodau se pní jako mýillo, a protož se poteliuje ku praní blizny,
která jiro prudký prwek w dužninS obsažený' dííwe bére škodu nežli

obyfejnjm m)dlem. l*lody též i kra poti^ebují se také w lékaistwí.

M bubliolistij. S. laurifoliiis Vahl. S. Irifoliatus IJn.

Puerinsii Rfucd. 4. /. 19. Strom wéivví oblých, lysých,

prauzkow.-jnych, na konci málo .pyrilxCh ; listy sudé zpee-
né, 3jan)é : lístkil apíkowanych skoro slíny<h, wej-
itých, podlauhlych, tupých, lysyd), celých ; apíky bez-
kídlé ; kwty na latách hustých, konených, pyí-
kowaných, s listeny krátkými , wcjiiymi : kalich z á

liipenw wejitych, zaokrauhlVch ; koruna bílá z h plál-

lá
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/akulatelé, na palce lliislé, docela Qrwené, kšticemi obrost-

lé ; pecka podlauhlá, horká, zluha wáznaucí na dužnin
bílé, zahorkle sladké.— Na Záwe a Koinín w lesech;

též jí sázejí pro owoce wbec oblíbené. 5'
D. malij. E. Longana ham. Dimocarpus Longana

Lour. Diet. se. nat. alL .3. t. 175. Slrniek wélsí pede-
šlého. Listy 4jamé: lístkw podlauhle kopinalých, we-

zpod se žebry zperenými , wysláwajícími ; kwely na

latách ídkých ; bobule kulowalé, píhladké, pl palce

tlusté, nékdy po 2 nebo 3 srostlé : dužniny sladké, ná-

winné, mén wážené. — !Na ostrow sw. Mauricia a w
Indii západní pesazený. Owoce není tak wáženo. Kwle
w únoru až do dubna. 5*

PíWOTEÍÍ. CUPANIA. CUPANIE.

Kalich blupenný. Plátkvy 5. Tyinek 8. Cnélka na
tré klaná. Tobolka 3pauzdrá, Schlopná : chlopní u pro-
sted pehrádkatých, pauzder i—2semenných. Semena
pímá, míškeni zastená.

P. phinatá. C. tomentosa Sivartz. Plam. ic. I, 110.

C. americana Lin. Trigonis tomentosa Jacq. Strom mír-

ný, dewa bélawého, koše obšírného ; listy stewíc dlau-

hé, zpeené, 3—4jamé: lístkuw obwejitých, vytlaených,

na rubu nojautleji aksamítné plslnatých, na líci lysých,

zpilouaných, sli'ídawých, wnšných wtších \ hrozny je-

dnoduché, pímé, úžlabíkowé, Ipalené : stopeky krát-

ké •, kwéty drobné, pemnohé, s plátky nazlullými;

tobolka jako tesné weliká j semeno vvejcowité, erné
modré, do póla zaobalené míškem žlutým. — W Indii

západní. Kvvéte w kvvétnu a ervvnu. 5 •

Jádra mající cliuf jako kaštany se jedí; listy a toliolky trpké

l)roti nemoceni mCcl)\owým, kiira k wydláwáni kže se potebuje.

We^OPLOD. MeLICOCCA. IIONIGFRIJCHT.

Kwéty asto mnobodomé. Kalich 4— odílný, stály.

Plátky hned žádné, hned 4— ó lysé, na ter podplodní
pipewnéné. Tyinek 8. Wajeník 2— 3pau/.drý, 2— 3-

semcnný. Cnelka 1, pílrojlaloná. Peckowice nebo
bobule kornaiá, pometáním asto Ipauzdrá, Isemenná.
Semeno liuspeninau obalené.

M. obecný. M. bijuga JJn. Jaeq. amer. t. "2. Jnss.

mcm. Mus. 3. /. 4, Mognos, Knippen. Strom ztepilý, ko-

šatý, wélewnatý, ozdobný ; listy 2jamé, lesklé, stídawé,
s apíkem zpleštilc plochým, hned kídlatvm, hned ho-

lým: lístkw náwejitých, lupaunkých, nejcelejších, nej-
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kraleji apíkovvaných, wnilních ••rídjíwýcli, wnsných
wélších ; hrozny jednoduché nebo \v ntálo wiwí rozd-
lené, konené, s kwty drobnými, mnohými, s plátky
bl^wými

;
plod xakulallych, skoro palec wpruméru llu-

slých asi 30 na jednom hroznu pohromad, s krkau
zelenau, lysaunkau, asi 2 nehty ttustau, u wnitr hladkán
a docela prostau, dužniny, ježto wyíiatá podobá se weli-
kostí, twarem a barwau žlautku wejcovvému, huspenino-
wata, jedlá, chuti sladké, náwinné, a pozatrpkalé. —
Na Antillách a \v Karakasu. Kwte w dubnu. 5 •

Ko/.kausnuwse slupku odwrhaau hoejší polowiku, a zuby
wytúliQ m dužuiau a semena : dužnioa na jazyku se rozplyne, a se-
mena se wyplywnaa. Semena na zpftsob kastanw perena jedí. Je-
dnoho odrodku kwety líbeznau wimi wydáwají, druhého ale jsau
newonné.

M. nakyslý. M. trijuga Juss. man. Mas. 3. t. 8.

Schleichera trijuga JFilld. Scytaiia trijuga Roxb. Strom
ztepilý; listv stídawé, stewice delší, Sjarné : lístkw
weiilých, 4'dlauhych; klasy úžlabíkowé, prodlaužené,
(5' dlauhé), wtewnaté; kwty na patero klané, bezplá-
tené

;
peckowice kulowaté, 2—3pauzdré : slupky keh-

ké ; semena 2— 3 , obalená w dužninu bilau šáwna-
tau, píjemn náwinnau. — Na Ceylonu a Timoru. Kwte
w únoru a beznu. 5*

Dužninu plodu tdi (Conghas) jedí. Kuru trpká s olejem
proti nemocem kožním.

M. olejnatij. !VI. oleosa. Schleichera oleosa. Cus-
sambium Rmnph i..t. hl. Strom dost weliký, s košem
newelikýin ; listy padawé, licho- aneb sudozpeené, 4—"jame: lístkw wejitokopinatých, 8" dlauhých, 2"

širokých ; kwty na klasech tenkých, jehndowitých, na
prst dlauhých, wisutých, iižlabíkowých, jako winnky
weliké, zelenaw žluté; owoce zwící lískowého oechu
žlutawé : skoápka kruchá. plná krátkých kolcw, pod
ní dužuioa nakyslá a pecka hladká, Ipauzdrá, pistacii

podobná, nejpíjemnji chutnající.^— W Indii a Kocin-
ín. 5 •

Owocíí jedí po jídle k uhašení žízn. Z jader wytlaffujf olej

žlutý, wonný, nalioklý, jeiiož užíwají k mazáuí a swícení ; kehne
jiiko luj a nežlukne. Též jádra roztluená a s bawinau sniidia-
tiá uawiniijí na hlky bambusowé a pálí je jako s^íce.

Zblbzodrew. Stadmanma. Staomanmie.

Kalicli ózubý. Plátky žádné. Tyinek 8. Wajenik
podluhowatý. Cnlka nejkratší. Blizna trojboná. liobule
zakulatlá, pometáním Isemcnná.
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kuw podIauhl}'ch nehclnatych, po kraji plsfnalých, nej-

blejšícii; plod drobný, kulovvatý.—W Indii wýchodní. 5*
Plody taktéž slauží ku praní belizny a tkanin bedwábnýciii k

vrywáení nádobí stfibrncho ; w lékastwí potebuje se listí a ko-

en ; též ze dewa dlají citary a liebeny.

M. ivykrojcnij. S. emarginalus Vahl. Strom welwí
lysých, oblých, popelawých ; listy na apícich bezkí-
dlých, sud zpeené, 4—Gjanié: lístky kratice apí-
kowané, podlaublé, dole zaužené, tupé a w^krojené, ce-

lé, lysé, kožowit , wezpod chlupaté; kvvéty na latách ob-

šírných, nejsloženjších, konených, pýitých ; kalich pý-

ilý z lupenu 5 , wejitých
; plátkw 5 , podlauhých,

wn chlupatých, kalichu maliko delších, po kraji pls*

natých; peckowice 3, ihowité nebo kulowalé, žíutawé,

obrostlé srstí hustau. — W Indii wýchodní. Kwle w
íjnu a hstopadu. 5 •

M. rarák. S. rarak Dccand. Rarak Rumph 2. p. 134.

(Strom dle jmní podobný jedli s tenkým kmenem. Ra-
píky bezkídlé ; lístky 10— 12jamé, podlauhlé, zakon-
íte, nejlysejší, blanowilé ; plody jako kulky runiné,
se swem wystáwajícíra, díwe žluté, pak erwenawé » du-

žniny žlut erwené, slizké, ostré. — Na Žáw.
Dužnina plodowá taktéž se potebuje. Ze semen saiistruho-

'wan5J» dSlají ržence, wyhližející jako ze dewa ebenowélio, jsau

ale lehcí.

M. slírawý. S. detergens Roxb. Mýdel niku wykro-
jenému pepodobný, rozeznáwá se listy 4— ójarmými,
wždycky lysými , lístky pístídawými

,
plody kulowa-

tými , lysými, obyejn jednopauzdrými. — W Indii

wýchodní.
Plody se k mytí potebují.

M. scncgalský. S. senegalensis Poir. Rozhy rowné,
tenké, pýité, z mládí rezawé ; listy, weliké, stiidawé,

zhlížené, 2—3jamé : líslkw pelysých, wejil kopinatých,
pízakoniiých, obak žebernatýchj rapíky bezkídlé, zple-

íitilé, árkowané, pýité } plod kulovvatý, zwící jahody.
— W Senegalsku.

Owoce jflio jedi. Též owoce mydehiikn kowatéko, S. frnti-

cosus Roxb. na Molnkách, a mydehiikn jedlého, S. esculentus Hil-

l(i)V, \T Brasilii rostaucílio se jí a zwlúStS toto líbezn diutná.

PODDUŽÁK. BlIGHIA. BlIGHIE.

Kalich ódílný. Plátkw 5. Tyinek 8. nlka nej-

kratší. Bli/ny 3. Plodky 3, srostlé, dužnaté, na konci
pukawé. Semena ojedinlá, sedící na míšku nejwtsím,
dužnatým. —
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P. lahodný. B. sapida Kocnis;' ann.of.bot. 1806. 2. t,

16. n. Akeesia alVicana Tassac. t. 3. Strom podobný
k mydelníkm, 60' wysoky. Lístky vvejilokopinaté, že-
bernaié, 3—ijamé ; apíky hezkídlé, pýilé; hrozny
úžlabíukowé; semena kulonatá, lesklá, erná w misku
bílém. — Roste w Guinei, odkud na Oslrowy karybej-
ské pesazen.

Misek plodowý ialiodný, podoíjný brzlíku, |)íi|)rawiijí a jedí;

též w lékastwí na obkladky a woda z kwt k líCení slauží.

DwausliwAk. Ecphoru. Zwillingsflaume.

Kalich ózubý. Plátkvv ó, na líci u prosti^ed pí*
chlupatých, podlinutých. Tyinek 6— 8. Wajeník dwoj-
alný. Cnlka I. Blizny 2. Woreky 2, ncpukawé, Ipau-

zdré, u wnit dužnaté, pometáním nkdy 1, kulowatý,

kožnaty. Semeno 1. Dlohy tlusté, asto slepené.

D. lahodný. C. Lit-chi Desf. C punicea Lam. t. 306.

Diet* se. nat. atl. 3. t. 173. Scythalia ehinensis Gaert.

Lit-chi ehinensis Sonn. il. 1. i 29. Mírný strom 18' wy-
soký, wtwí mnohých, skoro rownovvážn odstáwajících,

kry šeré , bíle zkropené , díwí bílého, mkkého s

mnohým deném; listy zperené, 2— 6jamé: lístky kopi-

Baté, zakoníte, celé, Ižilé, lysé a lesklé ; kwéty drob-
né, zelenaw bílé na latách konených, vvelikých, béw-
ných ; kalich 4— ózubý j tyinek 6—8; plody nejastéji

ojedinlé, ídce dwojaté, wejcowité, sescowiiými bra-

dawikami husté porostlé, zwící holubího wejcete nebo
wéiší, na jedné stran hnd erwené, na druhé zele-

né ; semeno elipsowité, zwící lískowého oechu, obklí-

ené pláštíkem tlustýn), dužnatym, šáwnalým, swtle
modrawým, proswítawým. — W Cíne jižné a Koiní-
n, a odtud do Indie wýchodní a západní pesazený.
Kwte w beznu, zraje w ervvnu.5-

Owoce toho stromu náleží k neiwáženSjšíiiui w Cíne a Kotin-
r-ín, protož i tam se obyejné sází Cliutná asi jako našinská slíwa,

a ohyCeju se jí k aji. Téz se suší a do olxliodu zasílá. Císa
ííiiský, aby iiiSI tolio wýborného owoce co roCn hojnost, nutí swé
poddané, aby stromy kwtaurí z Kantonu do Pekingu na woreih ná-
ramným naiiiožením a nákladem pewáželi ; obyejn tak se to naídí,
že tam se dostanau, když owoce práw dozrálo.

D. kstinafý. E. ^cphelium Deeand. Nephelium
lappaceum Lm. Lam. l. 76i. Marsd. sum. fig. Bont. jav,

f. 109. Rambutam, rambostan. Malý slron) wtvví roz-
klad i tých ; listy 2— Sjamé: lístkw kopinatých, žeberna-
lých i kwtv drobné, bílé; bobule obyejn dwojatné,

tó*
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Z. hroznalij. St. sydcroxylon Dccand. Lam. U 312.

S. oppositifolia Poir. Cupania syderoxylon Camb* Arbor
palorum Riiinph 3. 1. G"). Strom z koena wyhánjící

wíce kmenw sotwa co stehno tlustých, prohyban^h,
nkdy hranatých a brázdowaných ; listy stídawé, zpe-

ené, 3— 4jamé: lístkw stíných, wajených, podlau-

hlých, kožowitých, na konci wyíznutých ; hrozny kiaso-

wité, stewíc dlauhé ; kwty drobné, bílé, skoicí líbez-

né wonící ; bobule co kulky runicné weliké, trojbrázdé.

— W Indii wýchodní a na Burbonu ostrowu, na pomoi
a w lesech nízkých. 5 •

Díwí jeho twrdé, tžké, sukaté, erwené potebují na štácUIo-

wí) koly a t. d.

Podadí 3.

DODONKOTVITÉ. DODONAEACEAE.

SWITEL. KoiiLREUTBRA. KoELREUTERE.

Kalich olupeoný. Plátky 4, neprawidelné, dole sko-

ro šupinaté. Tyinek y. Gnlka I, tlustá. Tobolka na

dn Spauzdrá, 3chlopná, nadmutá, pauzer ídce 3- nebo
ninohosenienných. Semena zakulatle wejcovvitá, bez-

niíšená.

S. latnatý. K. paniculata Laxm. nov. com. pct. 16. /.

38 Duhám. nov. t. 36. K. paulinoides Hcrit. serl. t. 19.

Sapindus chi nensis L>i. Ke anebo strmek, 8— lá' wy-
soký, s košem vv prmru welikým a rozhami žlut
hndými, praužkowanými ; listy stídawé, lichozpeené

:

lístkw podlauhle wejitých, dole klínowitých, stíháno-
zubatých, obak lysých, toliko n?i prostední žíle pýí-
kowaných, na líci tmaw, wezpod bled zelených; kw-
ty na latách nebo spíše hroznech složených, welikych,

konených, žluté, dílem nad nehty erwen skwrna-

lé ; tobolky trojhrané, jehlancowíté, síkowan žilna-

té, X^W dlauhé; semena wzestaupawá, co hrách we-
liká, erná, lesklá, s pupem malým, blawým, u prosted
wálcowit wyvvýšeným. — W ín. Kwte w lípnu. ^ .

Zashiliowalby u nás liojneji býti sázen, an naše zimy dobe
snáíí.

DODONKA. OODONAHA. DoDONAE.

Kwty pometáním asto mnohomanželwé nebo dwoj-

domé. Kalich 4dílný, padawý. Plátky žádné. Tyinek í$

s nitkami nejkratšími, prašniky podluuhlými nebo árko-



231

witými. nlka niowitá, od kidel lobolkowych odd-
lená ; blizna aslo na tré klaná. Tobolka 2—3chlopná,

2— 3pauzdrA, 2— 3krídlá, w kautu wnítníni 2—Hhraoém
semenonosná. Semena dwojatná, zakulatélá.

A lepk. D. viscosa Lin. Lam. t% 30 i. /. 1. Staphylo-

dendron Plum. ic.t. 1\1. J\ I. Aceri affinís Sloan. 2. /. 162.

f. 3. Ker i strmek 5' wysoký, prírtiy, wtewnalý, lepkawý

a snjradlawy s rozhanii hranatými; lisly obwejuilopodlau-

hlé. dole klínowiié, nejcelejší, stídané, sotwa apíkalé
kwéiy na hroznech rozpostanené, drobné, zelenawé ; se-

mena co hrách weliká, kiwá. — W Indii západní, Americe
jižné a Guiané. Kwte w kwtnu až do íjna, S^^*

Semena chutnají jako kaStany ; lístj se potebují w Ikarstwí.

Podadí 4.

MAGoyKOJnrÉ. magonieae.

Magonka. Magosia. Magobie.

Kalich Sdílný, nestejný. Plátkw 5, bez príwskw.
Tyinek 8, w kruhu jednoduchém anebo dwojnásobném
stojících, dol sehnutých. n^lka I, s bliznau 31alo-

nau. Tobolka dewnatá, Spauzdrá, 3chlopná, mnoho-
semenná. Semena obkídlatá.

M. pijiUá. M. pubescens Hillair ann. se. nat. 12. f>

12. 18. Phaeocarpus campestris Mart. Strom mírn
wvsoký s korau korkowitau; listy sudozperené, Sjarme'

i s rozhami pýité: lístkw wajených nebo podlauhle

wajených, Sjarmých, na konci uykrojenÝch, ostatn ce-

lých ; laty konené, bwné ; kwty zelenawé, ern er-
wen skwrnaté; tobolky kulowaté, Shrané, 2— í>' weli-

ké ; semena hndá s kídlem kožowitýra. — W Brasilii.

Jedowatá jest jako serjana sinrtiwá a kurura jižná ; nepo-

diybnu že z jejtíio kwtu alespo dílem wosa lelegnana swúj jfdowa-

tý med sbírá; též jako ty dwa rody k cliytání ryb se potebuje.

ád ó3.

MAHAGONOWITÉ. CEDRELEAE.

Kalich na 4— 5 klaný. Plátky 4— ó, diw rozwili

slrechowiié. Tyinky tolikrúlné nebo dwakrátné, prosté

nebo jednobratré. Wajeník ó- zi-ídce 3pauzdrý, o nož-

ku podepený, ideji obklíený kruhem anebo ba-
kau ; pauzder mnohowajeéných. nlka s bliznau hláw-
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kowitau, lalonatau. Tobolka dewnatá, 5— 3chlopná,

5 — 3pau7.drá, se stálau semenicí slaupkowitau a pauzdry
ninohosemennýini , ídce 2seinennýnii. Semena w
každém pauzdru dwojadá, kídlatá, dol stechowitá,

ídce pímá, bezbílená nebo bílenatá. Kel rowný ;

koínek proti pupu (ledy nejastji wzbru) elící.

Stromy, Listy strídawé, sudo- ídce lidiozpeené, rídCeji je-

dnoduché, liezpalisté. KwCty obojaké ua latácJi úžlabíCkowýdi.

Rád ten obsahuje 19 rod (w 8 pokolenícli) w krajíih inezio-

bratnfkowýcli. Rozeznáwaj se dríwíin petrwanliwým, pepkným,
rozdílné barweaýuí; w kre obyCejn mají prwek hoký, swraskawý.

IVIaiiagok. Swietenia. Mahagoniholss.

Kalich pemalý, na 4— Sklaný. Plátky 4

—

h^ Trub-
ka zubatá, pestík obkliující, na jejížto wnítní stran
8— 19 prašníkw. Coelka pekrátká. Tobolka ópauzdrá,

.Schlopná , mnohosemenná. Semena dolii stechowitá,
bílenatá.

M. americkíj. S. Mahagoni hin. Cavan. cliss. t. 209.

Plenk t. 3)6. Hayn. 1. t. 19. Diet. se. naf. atl. 3. t. 170.

Arbor Calcsb. 2. t. 81. Strom 80—100' wysoký, s košem
široko daleko rozloženým, hustým ; listy 3 — ójamé,
zpeené ; lístky apíkowané , wejité kopinaté , ostré,

dole nestejné ; kwéty na hroznech wtewnatých (latowi-

tých), listu kratších; kalich na patero klaný; plálkw
5; tobolka wejcowifá, co pés weliká, erwenaw hn-
dá; semena podlouhlá, smáknutá, na jednom konci
kídlatá. — Na skalnatých místech w Indii západní a

Americe jižné. Kwte vv prosinci a lednu. 5-
Hlavvn ten strom dáwá krásné dewo, mahagoitotvi/m, mnho-

nowijm (Maliagon, bois Acajou) zwané, jež do Kwropy na mno-
ze se zawáží, a ta zdláwá na štárhlowí; též lodi se z nho stawí,

j)roto že jich erwi neporušují, a že kauleini delowými se netíští.

Kra slab wonná, pehoká a trpká, anmrnntownu zwaná, potebuje
se jako cliina proti Ii( lioradkám a prjeinm ; semeno dáwá olej kn-

raptitowý, poCištujícf ; z i)oranené kry prjští se klowatina jako a-

rabská.

M. senegalíkjj. S. sencgalensis Dcsrouss. GuilUmin
sencg, t. 32. Strom JOO' \vy^oký ; listy 3jamé : lístky

wajenc podlauhlé, kožowité, tupaunké ; ksvty drobné,
blawé, s ržowymi nitkami na latách úžlabíkowých »

kalich na twero klaný; plátky 4; prašníkw 8; blizna

lerowitá, 4pvamenná; tobolka zwící broskwe, 4paudrá,
4chloptíá, w každém pauzdru O semen w jedné ad.
— VV Senegambii, na Pedhoi zeleném ; aa Aulillv

pesnzen. KwMc w beznu až do kwlna. 5*
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Díwí podofiné k pedešlému, co jtakowé do Ewropy se pfí-

wáží ; kra horká a trpká místo diiny, zwarek listowý proti krwá-
cenf, pryskyice z kmenu co kýcl)adlo se potebuje.

M. protizimihiij. S. febrifuga Rnxb> t. 17. Hayn. 1.

/. 20. Soymida febrifuga Ad. Jass. Strom GOslewíný

»

listy zpeené, 3— Gjamé: lístkfiw podlauhlowejitých, 4"

dlauhych, 2V2'' širokých; kwty bílé na welikých latách;

kalich 5lupenný; plálkw 5 rozložených; tyinky nitek

srostlých w koflík, rozdlený na 10 lalokw 2zubých;
prašníkw 10 ; tobolka drewnatá , ópazdrá ; semena
mnohá, wisutá, kídlatá, bezbilená. — W Indii wý-
chodní. Kwéte w posuše. 5«

Kra (Cortex Soymidiae) ImSdá, zápaclm koenncbo, ciinti

hoké a trpké, potebuje se místo cliiuy.

Cesnekowník. Cedrella. Cedrele.

Kalich nejmenší, Szubý, Lžko wywýšené, nožko-
wité. Plátkw ó, nehtem rozšíeným piblížených, na
lžko pirostlých. Tyinek 5, z lžka wyniklých, s pra-
šníky podlauhlými. Crilka 1. Blizna hlawowitá. To-
bolka drewnatá, ópazdrá, óchlopná. Semena mnohá,
smáknutá, dol stechowilá, w kídlo dole zkonená<
Bílek dužnatý.

C. hokij. G. odorala Lin. Lam. t. 137. C. Broivn.

jam. t. 10. / 1. Pruno forte aíF. Sloan. 2. t. 220. /. 2.

Acajoiii á planches. Strom ohromný, s kmenem 80' wy-
sokým a petlustým (112' w objemu), korau popelawau,
dríwím erwenawým, mkkým a woawým; listy slída-
vvé, 'lichozpeené, asi l' dlauhé ; lístky mnohé, apíko-
wané, vvejit kopinalé, ostré, wvdáwající obzwlášt za

horka zápach hnusný a škodliwý 5 kwty mnohé, dro-
bné , žlutaw bílé, rozpostawcné na hrozny latowiié,

rozkladité, obšírné; plátky wejii podlauhlé > wajeník
kulowatý, krátkau nožkau podepený, žlutawý, bhraný

;

tobolka jako mahagonu amerického, menší ale. — W
Americe jižné a Indii západní. Kwle w lednu a únoru. 5«

Diíwí slauží k stawení piíliytkfiw a lodk ; též dlají z nlio
|ioiice, truhly, jesl/ky, protože swíin zápachem koenným a diutí

hokau. jižto zdluje wceiii tam ihov/anjm, zapuzuje limyz. Z kii^

ry se prýští klowatina, arabíké podolinn. Kúra, též i listy a mladé
dewo weltni hoce a hnusn zapáchají a chutuajf, a slauží proti zi-
iniceu), kwty proti kreCm.

C. 101'ichodoindský. C. Tuna R(Krb. í. 232. Tuna,
toona. Strom ohromný; listy na stewíc dlauhé: lístky

wpjit kopinaté, zakoníte, nkdy [)ilo\vané, vvezpod ble-

d sivvó, 4" dlauhé kwty žluté, o " dlaulié, na latách
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stewíc dlauhých, medem zapáchající ; tobolka 8" dlau-

há, Vs ' tlustá ; semena 8 ' dlauliá, jichž po 9 w každém
pauzdru, pekocených na semenici slaupowité. — W
Indii wýchodní mx wrsích. Kwte w únoru. 5*

Dáwá weliké díwí k stawení, maliaj^onii podobné, leliíí ale.

Kúra trpká s práškem ze semen bondukti obecného mfsto chiny

proti zimaicem se užíwá.

C, profizímiju/, C. febrifuga Blum. Riimph 3. i.

39. Sotwa od_ pedešlého se rozeznáwá. Listy má wej-

itopodlauhlé, zakonité, nejcelejsíí, wezpod stejnobarwé,
4—5" dlauhé ; tobolky podluhowaté, ernawé, peckám
oliwowým podobné. — iNa Žáw a wšech ostrowech
more indského. Kwle od erwna až do ledna. 5'

Kra erstwá woní zasladle a slab koenn, cliutná zaliokI«
a trpce, a potebuje se jakož i listy na místo diiny ; w obchodu slo-

we corlex cedrelae.

Prvsko. Ghoroxylun. Grnholz.

Kalieh nejmenší , na patero klaný. Plátkw 6.

Tyinek 10: nitek nejdoleji srostlých, ze hbetu wénce
bakowitého wyniklých, ostatn prostých, paprskowit
odstálých. Tobolka 3chlopná, 3pauzdrá: chlopní u pro-

sted prehrádkatých. Semena w každém pauzdru 4,

w kídlo ukonená, na pehrádku pipewnná.
P. zelcnodieivá. C. Svvietenia Decand. Swietenia

chloroxylon Roxb. t. 64. Strom ztepilý s korau hn-
dau, dewem zelenavv žlutým, petwrdým a pkným;
listy sudozpeené, mnohojamé: lístky wejilé, pí-
kosotwerené, tupé, dole welni nestejné, wezpod siwé;

kwety drobné, žlutawé, na latách konených ; tobolka
1" dlauhá, hndá. — Na wrších Indie wýchodní. 5 •

Množstwí weliké z nSlio se prýStí pryskyice, již jako naši r

jehliatnýcli stroinw potebuj.

Struhez.. Flindersia. Flindersie.

Kalich na patero klaný, krátký. Plátkuw ó. Tyinek
10, wyniklých ze hbetu wnce bakowitého, zplozeného z

rozšíených dolejškw nitkowých; nitky hoejšku ši-

dlowitého , odstálého, slídaw neplodné. Tobolka b-

pauzdrá, óchlopná, na ."> dtitelná: dílw rozdlených dél-

nau pehrádkau, pak prostau, obak 2semennau. Seme-
na pímá, na konci kídlatá.

St. amhoinský. F. amboinensis Poir. Rmnph 3. l.

129. Strom ztepilý, s korau hladkau ^ listy licliozpee-

né, 3—Tjamé ; kwty na hroznech dlauhých, wisulých.
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drobné, bílé, wohawé ; tobolky welenowité, 6" dlauhé,

Sbrané, mkkoostenné, u wniti- oerwené s ncmnobau
dužninau. — Na pomoí Hitoe a Ceramy, ostroww
indských.

Díwí dobré k stawení. Z kolcatýcli dilopní dlají zemfauwé
struhadla ke strauháDÍ mkkého koení, jako jest zázwor, kurkuina

a t. d. Píroda jim to poskytuje, se jejicli rozum není.

Karapa. Garapa. Carapa.

Kalich kožowitv, i— ólaloný. Plátky 4— o, kozo-
wité. Tyinek 8— 10: nitky srostlé w trubku na konci
zubatau, u wnitr prašníky nesaucí. Cnélka krátká. Bli-

zna široká, uatá, po kraji brázdowaná. Peckowice wy-
schla, kulowalá, u wnit dewnatá, 4— óbrázdá, 4— ó-

chlopná. Semena tlustá, bezbílená, w osemení haubo-
witéni.

K. guianská. C. guianensís AabL t. 387. Lam. t.

301. Persoonia guareoides iVilld. Xylocarpus Carapa
Sprcns. Strom ohromný ; kmen 80' wysoký, 3— 4' tlu-

stý ; dívvi bílé; listy sudozperené, 8— lOjamé, 3' dlau-

bé: lístky slídaué nebo stíoné, eliptinopodlauhló, za-

konité, kozowité, lesklé, l' dlauhé, 3" široké; laty pí-
mé; kwty drobné, blawé, 10—bmužné : owoce wejco-
wité, co pés weliké, zoblen 4hrané, uzrálé Ipau-

zdré, 4chlopné, o 4 semenech welikých , Shraných,
cerwennwých. — We wšech lesech Guianských. 5 •

Kmen slauží za stžn. Karaibowé dlají /, jader olej ho-
ký, ostrý (karapowý). J.ídra we wod uwaená, nkolik dní na hro-

mad uleželá, olaupawse a jako kakao na kamen nebo w dew-
néin hmoždéi na tsto roztlukse, rozhrnau na necky sklonité, ilábkem
opatené, a položí na slunce ; auprkein prýští se z nlio olej a stíká

do kalebasy. Pak ješt tsto nasypán do pytl a obtžkají kame-
nem, jenž olej wytlaCÍ. Olej míchají s orleanem a maží wlasy a tlo,
al>y orliránni byli ped deštm a blechami písetními. Hokau kurau
posilují žaludek a wyhánjí skrkawky.

A', guincjskd. C guineensis Don. C Touloucina
GuilL et Per. Afzelia splendens Hort. Strom podobný,
ztepilý; wtwe pedlauhé, podhnutowisuté ; listy 2

—

V\-í

dlauhé, 6

—

12jaímé: lislkw wajeqopodlauhlých, 8— 12'

dlauhých, 2— 3' širokých; lály úžlabíckowé a konené,
cháblé, 1— 3' dlauhé, rozenené ; kwéty blaw rúžo-
wé ; tobolky vveliké, zakulatlé, .uhrané \ semena erno-
erwená. — W Guinei. 5 •

Olej hoký, ze semen vfytlaCený, potebují jako karapowý.

K. nwlacká. C moluceensis Lam, C. indica .Juss.

Xylocarpus granátm Koinig. Granátm littorenm Rumpk
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3. /. 61. Strom 30stewiný , kriwý , nkdy nkolik
kmenw wypauštjící ; listy pídi delší, zperené, pí3ja-
nié : lístky slíné, wejilé, ostré, 4" dlaulié, 2" široké;

kwty drobné, na latách wisulých, žlutawé ; plod zwící

niarhanu ili jablka granátowého, též i zwící blawy troj-

letého dítte, asto zpleštilý, na dél brázdowaný, puka-
jící a naplnný semeny 12— 20, hndými, hranatými,

wtsími kaštanu, welmi neprawidelnými , takže wyatý
nedá se opt do skoápky wmstnati. — Na iMolukách na

pomoí. 5 •

Dríwí Serwenawé, peknS inerhowané i swalowité, tak že ke sta-

wení se nehodí ; dlají ale z nho heby na lodi. Kru hukaii dá-

wají do ságowého nápoje ; skoápka plodowá w<'bází za suclia do
kadidel, též se potebuje proti slabému žaludku a chorobám kožním;
koen a kuru k stawení bhawky a auplawice ; semeno pehoké
proti liryzení.

ád 54.

ZEDER4CH0WITÉ. MELIACEAE.

Kalich na 4—5 klaný. Plátky vv paupti nejastji
chlopnaté, nkdy dole srostlé. Tyinky nejastji dwa-
rídce kolikrátné nebo tri - tyškrátné, na wnitní stranu

wnce pirostlé, ídce jednobralré. Wajeník 3—ochlo-

pný, pauzder 2- (ídce 1—4-) wajených, Cnlka je-

diná, s 3— 5 bliznami, asto oddlenými. Plod 3— 5pau-
zdrý (nkdy Ipauzdrý), bobule, peckowice anebo to-

bolka 3— óchlopná, chlopní u proled pehrádkatých.
Semena bezkídlá, s bílkem anebo bez nho. Kel pe>
kocený.

Stromy, kfi. Listy skoro wždycky strídawé, licLozperené ne-
bo dwakrát zpeené, po ídku jednoduché, bezpalisté. Kwety obo-
jaké, nejastji na úžlabík<)wý<:li latách, hroznech anel)o wrdiolících.

Do toho ádu pináleží 110 rodfi (w 27 pokoleních rozdle-
ných), ježto krom 5 wsecky w krajinádi meziobratníkowých swta
starého a nowého rostau.

MvftlSE. HUMIRIA. HUMIRIBAUM.

Kalich tup ozuby. Plátkw h
,

podlauhlých , w
paupti chlopnitých. Tyinek 10, w trubku na konci

zubatau srostlých, s prašníky pímými. nlka 1. Bli-

zna hlawovvitá, skoro ópramenná. Plod ópauzdrý : pauz-

der Isemenných.
M. balsamalá. H. balsamííera Aubl. t. 225. Myro-

dendroa um|>le\icaule f^f^iUd. Bjís rouge , humiri, luri.
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Slrom na SO— 60' wvsoký, s korau thi.staii, erwenawau,
dewem twrdvm, cjernaw hndým; koš složený z wé-
twí mnohvoh, tlustých, wšamo rozložených ; rozhy list-

naté ; list v sl*ída\vé, poloobjímawé, lysé, zelené, wejil
podlauhlé, ostré, nejcelejší, po kraji podchlípené, 2— 6"

dlauhé : kwéty bílé, welmi drobné, rozpostawené na
ehocholících konených, nahustlých, dole listenem ma-
lým opatených; koruna mnohem delší kalichu: plátkw
kopinatých. — W Guian a na Kayen w lesech. Kwéle
w dubnu. 5 •

Dríwí potehiijí tesai ; z kúry dlají pocliodn. Z ní se prý-
ští sáwa erwená, tialsamná, jako storaks wonná, jež jako hal-

saiii peruánsky se potebuje. Jest twrd a keliek, a slauží ku kadní.

M. mnohokiflá. H. florihunda Mart. 2. t. 199.

Strom 20— 36' wysoký ; knien 1' tlustý, s korau šedo-
hnédan, u wnit erwenohnédau, na wlwích bradawi-
natau ; koš wejcovvitý nebo polokulowatý ; rozhy smá-
knuté nebo pídwojsené, nachowélohoédé, jako ostatní

díly lysé ; listy obwejité nebo príwajené, nejcelejší,

na konci pííwykrojené, dole w krátký rapík zaužené,
2— 4" dlauhé. I*/?— 2" široké, lesklé, tmauozelené; stí)p-

ka spolená IV^z— 2" dlauhá, dwausená nebo hranatá,

na 3— ó wétwí hranatých, wrcholiených rozdlená; li-

steny drobné, Súblé, ostré, podduié, erwenawé ; ka-

lich uštinv zaokrauhlych ; plátky podlauhlokopinaté, tu-

paunké; nitky a nélka huatobrwilé ; wajeník lysý, na
konci wausatý, Spauzdrý ;

peckowice wejcowitá, 4— 5"

dlauhá, ernaw nachowá, ernající, s dužninau tenkau,

erwenawau , sladkau, jedlau: pecka wejcowiiá, ostrá,

žlula«é rezawá ; semeno wajené, sotwa 1" dlauhé. —
W Brasilii. Kwéte w srpnu a záí. 5»

Z run roDÍ balsain wjboroý, bledé žlutý, wonný, jako kopaiwa
a peruánský užiteCný.

IIaHTOL. SaKDORICUM. SANnORlCUM.

Kalich krátký, tupé ózubý. Plátkw o, árkowitých.
Tyinek 10 s nitkami srostlými w trubku lOzubau. w
listí prašníky nesaucí. Bobule jablkowitá s peckami^',
smáknuté wejííowitymi, 2chlopnými, Isemennými. Se-
mena s pupeuí oblaukowitým.

H. obrctitj. S. indicum Car. diss. ".. t. 202. 203.

Rumph t. I. 64. Strom dosti ztepilý, se dííwím u pro-
sted ernným ; kmen s korau popelawau ; listy stí-

dané, lichozpeené, jednojarmé, dlauliorapíkalé : lístkw
rapíkatých, welikých, wejitých, zaokrauhlych, nejcelej-

ších, zakonitých, na líci lysých, na rubu rezawé pls-
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nalých; apíliy pisfnaté ; kwiy rozpostawené na hro-

znech latowit}ch, úžlabíkowýcb, trochu listu delších;

plátky árkowit kopinaté; bobule alespo co pouiaran
weliká> kulowatá, trochu zplešlilá, maliko plsnatá, se-

tená barwy žlaulkowé, s dužninau bílau, rozplýwající se,

obsahující 5 semen dost welikýcb, na hbetu wypukivch,
po stranách smáknutých, zawených w misku kožnalóm,
dole na dw chlopn pukajícím. — Na Molukách, Filipa

pínách, sám od sebe a sázený. Kwte w lednu, únoru. 5 •

Owoce welmi oblíbené jedí surowé a (lušené, aby jídla sudiá,

jako ryby a j. nabyly chuti ptíjeinué, náwinné. Nežli dozrají a

zežlutnau, nechali se warein pejíti, semena se wyndají, olaiipají a oba-

lí se cukrem. Též stisí se na kížalky rozkrájené a místo limauuiw
se potebují. Koen w lékastwí.

DwojnAk. Naregamia. Narkgamie.

Kalich ísowitý, ozuby. Plálktv o, prostých. Ty-
inek 10: nitky srostlé w trubku štíhlau, na konci pí-
nafauklau, lOzejkau. Prašníkw 10, na konci s píwe-
skem malým. Cnlka niovritá ; blizna píhlawowíi ští-

towitá. Tobolka Spauzdrá , Bchlopná. Semena dwoj-

atná.
D. kidlalij. N. alata IV. et A. Naregamia Rhce

10. t. 22. Ke 2— 3' wysoký, nejlysejší ; listy rozlrauše-

né, 3jamé, se apíkem široce kídlatým, pikopisowi-
tým, 1— I'/?" dlauhým; lístky sedawé, obwejitoklínowi-
té, tupé, nejcelejší, poboní \H-í' dlauhé, '/Z' široké,

lichý trochu wtší, eliptiný, wšecky tlustaunké, mkké,
z hndá zelené, lesklé; kwty ojedinlé, úžlnbíkowé,
slopkaté, trochu kratší apíku ,

^'4" široké, bílé ; ka-

lich krátký
;
plátky podlauhloárkowité, dol zužující se,

nejodstálejší nebo podhnuté ; trubka tyinkowá wíce V2"
dlauhá, kejowitá ; nlka štíhlá ; blizna malá, pihlawo-
witá, na tri krátké ostí rozdlená '•, tobolka malá, uhra-

ná o 3 chlopních okrauhlýeh; semena podluhowatá po-

smaknutá, ponakiwená , blawá. — Na Poloostrowu
indském. \ .

Koen Cerwenawe žhitý ,
prearomatný , lioký, náostrý, jest

nowý lék proti zimnicím a nkterým chorobám nerwowým. Ostatní

díly aromatnS ostré potebují se wuS proti wyražeuináin.

Zederach. Melia. Zbdrach.

Kalich malý, na patero klaný. Plátkiiw 5. Tyi-
nek 10 s nitkami srostlými w trubku na konci 20zubau,

u wnit w ústí prašníky nesaucí.. Wajenik sedící na
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I

liku powywySeném. nélka niowitá. Hlizna hlawowi-

tá, ohraná. Peckowice wejcowiiá, s peckaii óhrázdau,

ópauzdrau : pauzder lsemenn}h. Semena bílku dui-

natého.

Z. hladký. M. Azederach Lin. Cav. diss. 7. /. 207.

iMm. t. 372. I. /. 70. Bot. mag. 1. 166. Azadirachla

Coinvu hprt. Pseudosycomorus Maf. Jf7l. 102. Ke anebo
strom 10 —20' wysoký, rozeh oblých, lysých ; listy stí-

dawé, padavvó, dwakrát zpeené : líslky po 2— 3 párech,

složených z 3— 7 lístekw úkosne wejilokopinalých,

dlauze zakonilých, zpilowaných anebo nastihaných, ly-

sých, slab lesklých; kwty na latách wrcholikowitých,

iiilabíkowých, bwnych, bohatých, wonné ; plátky po-
dlauhlé, naped sirši, tupé, pilysé, modrawé 5 trubka

tyinkowá íialowá ; peckowice elipsowitá , zwící wisne,

bled žlutá. — W Asii jixné a prostední, odtud do ji-

žné Ewropy a ástky ^ewerné Ameriky pesazený a zdi-

woelý. Kwte w erwnu, lipnu.^fíjS'
Všecky ástky jeho jsau lioky. Koen, kru a plod potebují

proti lilistám ; snadn ale psobí záwraf, dáwení, prjem a kel-e ;

též i list, kwt » plod proti jiným cliorobám le užíwají. Ze semena
wytlaííují dobry olej na swíteni.

ZaDIRACHTA. AZAOIRACHTA. ZaDIRACII.

Wse jako u zedarachu? trubka tyinkowá ale krát-

ce lOlalocná : lalokw podhnutýchj wajeník Spauzdry;
blizna Sdílná; peckowice Ipauzdrá, Isemenná.

Z. indskd. A. indica Ad. Jnss, Melia Azadirachla

Lin. Cav. diss. 1. 208. Azedarach Bwm. zeyl. t. ló. Aza-

dirachla Briyn. ic. 15. Aria Bepon Rlucd. 4. A 52.

8lrom ztepilý, wždy zelený ; kmen tlustý, ernawokorý ;

wétwe rozkladíté, huslolislé, hndé i listy 3—4jamé:
lístkw wejilopodlauhlých, nestejnostranych, písrpowi-
t zkriwených , siln zakonitých , oste zpilowaných,
3— 4" dlauhých, 15— Íi6" širokých, lysých, lesklaunkýoh,

stíných ; kwty na latách úžlabíkowých, prodlauže-

ných, hroznatých, o polowicku menších nežli zedera-

chowé, žlutaw bílé; peckowice malé, oliwce podobné,
nánachowé ; semeno podlauhloelipsowité, bílé. — W In-

jdii wýchodní. — Kwte w ptísuše. 5 •

Kúra liuká psobí jako diioa pro obzwláštní prwek, dosawad
Ibwyapytowaný. Listy s<? dáwají proti máde, hlistám, a w kaupclí

|iroti bolení audw; hokj olej ze semen w lékaství a emesledi
užitený.
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BKfeSLETJEC. TrICHILIA. TRlCHItlE.

Kalich i— ózubý. Plátky 4— .'). Tyinek 8— 10: ni-

tek nyní oddlených, nyní srostlých w trubku na kon-
ci u wnit prašníky nesaucí. Tobolka 3chlopná, 3pau-
zdrá (ídko 2chlopná, 2pauzdrá) : chlopní u prosted
pehrádkalých, pauzder 1 — 2senienných. Semena w
míšku zbobuleléin bezbílená.

B. dáwiwij. T. emetica Vahl. Elcaja. Strom ztepi-

lý ; listy na píd dlauhé, lichozpeené, tyrjamé: líslkvv

eliptiných wezpod huatých, 2" dlauhých; kwiy jako

citronowé wyhlížející, zelenaw žluté, nahlauené j nitky

do póla w trubku srostlé ; tobolka obwejcowiiá, irojhra-

ná, na palec weliká se semenoma skoro trojhranýma.—

W

Arábii na wrších obyejná. Kw. w kvvétnu, •erwnu.5'
Tobolky prodáwají s wofíawkami, kterými Aral)ky soli lilawii

natírají; kúra slauží k dáweuí ; ze semen u oleje sesamowélio dlají
mast proti swrahu.

B. hawanskij- T. havanensis. Jacq. am. t. 175. f.
38. T. glabra Lm. Strom ztepilý, wétewnatý, košatý,

pehnusn zapáchající; listy lichozpeené, 2—3jamé:
lístky obwejilé, lysé, wnšné wtsí, nejcelejší, nejtu-

pjší, dole zaužené, sotwa apíkowané, lesklé j hrozny
úžlabíkowé, nejkratší, shlauené, na krátkých stopkách.
— Okolo Hawany na chlumech. Kw. w erwnu, lipnu. 5 •

B, Irojlístkatif. T. trifoliata hin. Jacq. am. picl. t.

123. Ke 15' wysoký, pímý, celý, nepíjemn zapá-

chající, wlwe mnohé, oblé, roztraušené, dole z kmenu po-

ínající, odstálé ; listy lichozpeené, Ijamé, (irojlístkaté),

lesklé, stídawé, hojné, na apíku sotwa palec dlauhém:
lístky obwejité, dole klínowité, nejcelejší, nejtupjší,

sedawé, s lichým delším ; hrozny úžlabíkowé, nejkrat-

ší, píšestikwté ; kwty drobné ; koruna blawá, kali-

chu tikrát delší ; tobolky zelené , hnd tekowané

;

díwe dokonale kulowaté, pak trojhrázdé ; semena oje-

dinlá s míškem erwcowým. — ^a palaucích suchých
w Kurasáu. Kvvte w dubnu, kwlnu.°^.

Kru tolio a pedešlého rodu políebiijí k dáwení; zwarkem
koena Negrice otrokynE zaliánejí plod.

O hfcslcnci poistujicim, T. catliartica Mart. wíine, že iitá moc
doleni pocišlowati.

B. pílviowy. T. moschala Swartz. Strom 20'
i wyš-

ší; vvtwe oblé , s korau lysau , praužkowanau ; listy

stídawé, zpeené : lístky stídawé , wejité, zakonité,
lysé, celé, na líci lesklé; kwty drobné, nínohé. blawé,
rozpostawené na hroznech ojedinlVch, úžlabíkowých ;

koruna plátkvv srostlých, dwakrát delší kalichu ; prai-
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níkúw 8

—

II; tobolky wcjoowii^, o 3 nebo 4 pauzdrácli

Iseinennýh ; iiiíšek semenow}' dažnatý, šarlatowý. —
VV slaiyclj sumách sowernó Jainaiky*

Wšcky ástky je!io zapárliají pížnieiii, protož i strom ten slo-

we piZniuwijiii í'ili tircuciii jiižutuwijin.

B. esnckmvý. T. alliacca Forst. Listy zperené:
lístky kopinaté, ostré ; hrozny úžlabíkowé, nejsloženéjsí.

— Na ostrow [Nainooe.
Ttíu strom zapáchá esnekem.

Lansa. Lansiijm.

Knhch ódílný. Plátkw 5. Trubka niowitá, kulo*
walá

, po kraji celá , u wiiit s 10 prainíkv. nelka
kralká. Bhzna plochá, óprainenná. Bobule okornatlá,
ó — Ipaiizdrá, 5— iseuienná j semena vv niíšku dužnatéin,
bezbílená.

L. domácí. L. douiesticuiu Jacks. Lansiuai Runiph
1. t. r>4. Strom dost wysoký , s knjenein hluboce
brázdowanýuj, jakoby slaiip pi-auhowaný ili z nkolika
pi°i srostlý; wlwe pedlauhé, pímé? listy sliídawé,

zperené: lístky wezpod pynté, l' dlauhé, co dla širo-

ké, jako papír šustící, na starších stromech ale jenom
co ruka dlauhé a 3" široké, plné šediuých skwrn, jako-

by wyschlé ; kwety bílé, drobné, na hroznech 2' dlau-

hých, úžlabíkowých ; bobule jako šwestky, se slupkau
žlutawau, laupawau, nezralé roní njléko hoké, belavvé,

prsty ernící; dužnina bílá, poloprozraná, uka/.uje 5

dílw jako w jablku ; pét jader pleskatých, hranatých,

zelených. — VVlastiié na iVlolukách a Sundských ostro-

wech. sází se ale w celé Indii wýchodní. Kwéte w pro-

sinci ; owoce od bezna až do srpna na strom wisí,

nežli uzraje. 5 •

Nejlépe se daí w sadech li-siiiitýth DHwí twrdé, trwanliwé.
Owoce iiáwiiiné, zaslaillé jako hrozny winné, a tak lahodué, ž> ne-
lze se jiih dost najísti. Jádru h<iká jako žluC se wypliwiijí nebo
nerozkatisaná polykají.

N.ÍLEL. MlLNEA. M1I.NEA.

Kalich na patero klaný. Plátkiiw b, podduiých.
Irubka nitkowá krátká, kiilowalá, s iS prašníky. Bo-
bule wyschlá 2— uinohopauzdrá, uzrálá Ipauzdrá ; se-

uíeuo w niíšku wodorowné vve wnitnim kautu, bezbí-

hiné, s koínkem proti stedu elícím.

N. (Iiliunu. iM. montana Roub. Wucd. 4> /• 16.

IG
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Strom 40' wysoký> mírn llusif, wzdy zplený. Listy

zpeené , nejlyseiší: lístky weliké , eliptiné ; kwety
smradlavvé na hroznech 5 nelka rozštípnutá; owoce na

hroznech žluté se skoiápkau tlustau, dužninau niodra-

wau, šáwnalau, náwinnau ; semeno polokulowaté, bled
inodré, zasladle hoké. -^ !Na Malabaru, Sumate. Owo-
ce w dubnu a íjnu zrá.5' •

Owoce oblíbené, z jehož sfáwy s cukrem dlají sjriij) proti

ka§li. Semeno se zázworciii a cukrem dlá stolici.

GúARA. GtJAREA. GtJAREA. ^,

Kalich nejmenší, 4 zuby. Plátky 4, podlauhlé, tu-

pé. Tyinek 8 jednobratrých s trubkau na konci zu-

batau, U wnit w ústech prašniky nesaucí. Blizna hlawo-

witá. Tobolka zakulatlá^ 4pauzdrá, 4chlopná. Semena
w pauzdrách ojedinlá, míškalá, bezbílecná.

G. hruholislá. G. grandifolia Dccand. G. trichilioi-

des Lm. Melia Guara Jacq. am. t. 176. Cav. diss. 7. t.

210. Lam. t. 301. Guidonia Plam, am. t. 147*/. 2. Gua-
ra. Strom pímý, košatý, 25' wysoký; listy sudozpee-
né, stídavvé, lesklé; rapík 1—^2' dlauhý; lístky (7— 14

po každé sírane) slíné, wajenopodlauhlé, tupé, na
konci zú^enéj nejcelejší, krátce apíkaté, zpeenožilé s

žebry (10— 15) wezpod wywstáwajicími ; hrozny íd-
ké, iižlabíkowé, V? dlauhé ; kwety slopkaté, newonné,
brzo špinawéjící', trubka tyinkowá bílá. — Na chlu-

mech na Kub. Kwte vv prosinci a lednu. 5 •

Owoce z daleka dokonce i>odobné hroznu winnéniu, toliko že
}«st díewnatp, holénky pfeilstawující, z jara swStle žluté, pak miniowé;
semena twrdá. Kúra tolio stronui ostrá, hoká, poCi.«fuje horem i

dolem, a to lépe wšedi jiujcJi iékw, kdjž pozorn se už/wá. Ze-
inínowé majíce silnau zácpu, užijí pl hrstky |>rásku z kúry ud-
laného. Zwafenina kiirowá iní taktéž, a wšak mírnji. Kúra hndá,
žlutS pozbádaoá, zapáchá jako diíwí j.ížmem.

Rád 55.

ORLINICOWITÉ. LEEJCEJE.

Kalich hzubý. Plátkw 5, dole srostlých, ped
rozwilím chlopnilých. Tyinek ó nebo 10, s polowi-
kau pometawau. Wajeník 4— 6pauzdrý, pauzder Iwa-
jených. Cnlka s tlustau bliznau. Bobtiie 4— 6pau*
zdrá: pauzder Isemenných, nkdy nkolik pometawých.
Semeno pímé, s bílkem chruplawým, ]>tilaloným. Kel
oblý, osUý> kiwý, nejastji wýslední.
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Ke neslaliauaté. Listy stíné (tipjlioejsí atriclawó), lidio -

1ipI)o (Iwakrát zpercné, málokdy jednoduché. Kwety obojaké, ncjPa-
átji na latárli anebo wrcliolícúli jirotilistýcli.

Do toho ádil náleží 14 rod we dwau jiokolenúli, mezi obrat-
n/koma w Asii a Africe rostaiícícii, neznauienitýcli co do ausfrojí a
užitku.

Orli níce. Leea. Leea.

Kalich a koruna jak eeno^ Tyinek 5 : hitky

srostlé w trubku na patero klanáu, nesaucí prašníky w
rozkolech. Plod a semeno jak udáno.

O. Irnald. L. spinosa Spreng. Aralia cíiinensis Lin.
Frutex aquosus mas Runiph 4. t. \\. Ke 6— 9' wyso-
ký, trnatý, wtwí nepravidelných, sukatých ; listy zpe-
ené, 3—4jafmó : líslkw wejilopodlauhlých, zpilowa-
ných, wezpod huatých; wrcholíky latowité, konené,
bwné ; kwiy bvvné, belawé; bobule smáknuté kulo-
\yaté, mode zelené, zwicí tesné. — Na Molukách, vv

Cíne, wsude w polích, na bezích a w lesech. Kwte
a zraje celý rok. '^ .

W nati a bobuledi Jest šáwa náostrá; koi^en netoliko potebu-
je se w lékastwí, anobrž i do w/na palmowého, aby nezkysalo.

O. hezoiiJn. L. sanibucina Willd. Aquiliciá sambuci-
x\n Lin. Cav. diss. 7. t. 218. Staphyllea indica Bwui. ind.

t. 24. Frutex aquosus íem. Rmnph 4. t. 4j. Ke vvétwí

hranatých, brázdowahých , beztrných ;^ listy zpeené,
3—hjanié nebo jednoduché, na pí dlauhé, 3—^4" široké,

jakoby posypané pískem, na kži silné swdícím : lístky

podíauhlé, zubaté; kwety na latách iižlabíkowých, dro-
bnéj bílé; bobule co tešn weliké, zpleštilé, pupcna-
té, slabé 6brázdé, hnédoerwené, pak erné, hladké,

s duzninau nachovv-au, w níž 5— 6 semen erných. —
Na Molukách po polich a bezích. \ .

Listí jedí co zeleninu ; Sfáwa ze díwí proti zapálení ocí, ;i

z bobiil proti Jiorekám. Wojáci nosí dewo pi sobe, jehož drtinami
zasýpají rány, kteréž jimi rychle se hojí. Koen žwýkaný prý opt
nawracHJe sílu mnžikau. Semen ptáci nezobají.

O. tccUkolistii. L. macrophylla Roxh. má koen iilizowitý, sliz-

nafoswraskawý, erWenan barwinau naplnný, tnk že snad k barwení
slaiižiti múže.-

Hád ÓG.

"ÍÍÉWOWITÉ. AMPELWEJE.

Kalich pcmalý ,, celý nebo pízubalý. Máfkuw
16*

tb
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•4— ó, se zuby k.iliclíovvymi slídawýcli, upewnenych wníí

na teri wajeník obkliujícín), dole oddleních, w pau-

peti chlopnatVch, .na konci nawinulých. Tyinek co plál-

kw, za plátky na teri pipewnných, prostých, nkdy
pometawých. Wajeník prostý, 2pauzdrý: pauzdcr 2-

wajenÝch. Cnelka pekrátká nebo žádná ; biizna je-

dnoduchá. Bobule 2— ípauzdrá, skrownosenienná. Se-
mena piníá> okolo slaupku krátkého píipewnná, pe-

ckovvitá. Bílek dužnatý, twrd). Kel pííniv, koíakeni
dol smující.

Ke pnuté, šlaliaunaté, s kolínky iizlowitS ztlustUuii. Liiity

palistnaté, dolení stíífné, hoení stíawé, apíkaté, je(lno'!urhé,

dlanité. zpeené. Stopky protilisté, hroznaté, nkdy poinetawé, vr

rozwiliny se mnící Kw Sty drobné.
Dosawad znáiii<> 2i

j K<a rod (yie 4 pokoleuíth), rostaiícícii

nejwíce w jdasách horkjtli a tep!ý(Ji podnebí mírn sewi^rného we
awt starém i nowém. Nejmnožší rody rostau w Asii ; Ewropa ne-

má ani jediné, Nowhollan<l jedinaii Skoro wsecky rozezuówají se

welikým množstwíin prostýdi kyselin a hmot swraskujkídi ; nkteré
X nidi nesau lahodné owoce.

RÉWA. ViTis. Weinrebe.

Kalich izubý. Plátkw 5, na konci spojených a na

zpsob epiky dole se oddlujících. Tyinek h. Cnel-

ka krátká s bliznau hlawikowitau. Pod wajeníkem h

šupinek s tyinkami stídajících se. Bobule Ipauzdrá,
2— Isemenná. Semena na konci krátkého stedního
slaupeku.

/í. wimid. V. vinifera Lm. Duhám. 3. /. 1 — 6. Jacq.

rar. 1. bO. Jacq. schoaib. 425— 427. Blak. t. Ió4. Lnni. f.

145. Plcnk t. 144. Hó. Hayn. 10. t. 40. Diis.sdd. 11- (.

4. 5. Ke pnuly ; wtwe hranat, na kolínkách uzlowf-

t ztlustlé, tebas 30— 40' dlauhé, po kiech a strt)mccli

pnaucí a pí-jdržující se rozwilinaiiii ; listv dlauhoapíka-
l, okrauhl, srdit, mleji hlaubji 3— óhiloné, ne-

stejn a hrub zejkowané, zmládí wezpod wlnat nebo
líuíiat (nkdy i na líci wlnat. brzo t)Ivsající) ; rozwili-

ny (ruiky) socháte nebo rozdwojowan, na každ wt-
wice lístek iupinowitý nesaucí, na t neb on kwto-
nosn, ímž se dokazuje, že jsau toliko hrozny pome-
talé ; hrozny nkdy latowité, naproti listm wynikl,
kratší listu , hust ; listeny šupinowit jako na roz-

wilinách, prsiwé ; kwty žlutaw zelen, wonn » bobu-
le kulowal nebo elipsowit (zelenaw, ern modr).
— Prawd podobno, že rwa winná pwodn rosie w
zemích mezi Moem erným a chwalinským, kdežto w
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^ Georjjii a w koninách mezi Kaukn/em, Arara-
íoin a 'raurcMii ii welikém množstwí sama od sebe rosle
,"! hojnost hroznuw w-vbornýcli nese, lakže jich oby-
watelé na pod/.iin ani sebrali nemohauoe tepruwa w ja-

e píštím kii(jí. Odtud, zdá se, rozšíila se wýcliodp
do líuoharska, na wvsoinii perskau a jižný sklon
imaiisky, lé/, i k západu a )ihu po bezích sledomo-
skych w Asii, Aírice a Europí* leplé, a nejstarší letopi-

sy o sázení jejím nduwí. Fokiowé zaloziwše r. (JOO ped
narozením Pane Massilii penesli také révvu. W ecku
dílem již ped asem homerským ji znali i do Ilahe

pišla pozdji; ímané ji zponenáhla sewernéji do zemí
podmannýcli pesazowali. IVyní ta ušlechtilá rostlina

Ewropanv do wšeeh zem dílw jest penesena ; na-
lézáme ji na Ostrowech kanárských, na Madeie, na
l*edhoí dol)ré nadje, u wnit Ameriky sewerné, w
mírných koninách Anieriky jižné, na Nowém Hollandu.
W rynskén) údolí prospšn se sází skoro až k ól

stupni se«ei-né šíky í w Cechách skoro také tak? w ji-

ných krajinách Ewropv prostední nedaí se tak sevver-

n; w Uhrách a we Francii totiž jenom až k 49 stupni,

w Hušku jihozápadním ale toliko k 48 — 47 slupni.

Wýška, na které' réwa vvinná sázeti se mže, jest roz-

dílná dle rozdílu šíky. Co w prostední Evvrop již

we wýšce tóOO noho JOOO sf., ba i ješt níže nad mo-
em se nedaí, bují na jižném auboí alpském až k

wýšce 2000, na Apeniná(;h a Sicili až k 3000, a na
Himalájí a^ k 10,000 st. U nás kwte obyejn w dru-
hé polowici erwna, a zraje na zaátku íjna, w jižnj-
ších krajinách o I, ano i I'? msíce díwe. '^ .

Tisíriletýiii rliowáníiii w rozdílnýdi podaebííJi, ro/,liuýili o-
kolnostei^i a roy.iiianitýiii sázi^níui réwa winná proinCnila se w ii>nož-

slwí oilrodkiw, jidiž do (é dohy asi 1400 ro/cznáwajf, ježto se liší

listi'111 a owoceiii, takže nkteí pijímají rikolikero xáMadnícIí rod.
Srownáwajíce ale wšerky ti odrodky zhledáiiie, že innolioiiásobnfi

a patrn precliázejí do svbe, a že nedají se zewrub rozeznati a wy-
(knauti.

Hrozny winné swCžf jsaii owocein n<'iialiodnSišíin a nejzdra-
wSjšíni ; též liolnile e.saiié a su.íené (hrozinkij, Kosinen) se fiote-
ují w nasidi ku' liyní' li a j-oii díiležité zboží íirajin lioJDowinnýdi. Na
brezídi stredoiuoskýdi, obzwlážt w Kecku a Dalmácii klidí se /»>o-

zinky tnnlé. Ze Sýrie a .Španiel prirházejí weliké ili cihebij. Zna-
menitCjsí \v>robky ale z réwy winné jest wíno, Ith n ocel. Wíno jest

Kíáwa 7. l)obnl winnvili iti winnejí wytlaená a kwaSeoíni lilio-

wýin promf-n^fná, w^lnii rozmanitá podlé odrodkii réwowélio-. podlé
)>odiiel>í, pudy, položení, diowání a setení, anobrž podlé powlnio-
sti , pemnoíto záleží na zadiázení se šíáwau wytlaceuau {mítlem

ri MiKŽin ). Za kwaSení mstu odchází wiením pemnoho kyseliny
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nbiíCuaté, která inu udluje M%nost a ty moH, již' neprozetelná
do skle]>w winných tolio tiasu wdiá/.ejí. Ze mstu kwasícílio také
ješte drozdi se oddhije, z nSliož též pálí zpsob pálenky (Cognak).
Dríwí a matoliny na ulili zpálené dáwají dobrau er knilitiskaskaa

a uiodrau barwu. Z jader wytluCují olej. Wína w teplých krajinách

jsau boliatá na cukr a líh, w sewernjsdh ale na kyselinu. W kra*

jiiíácjí hojnoxyinnýd), obzwlást vv jižné Francii, petahují z wínii

a z koniiu (niatolin, slupek) wino Zž.ené Ci pálenku; též dlají z nich

wýborný ocet. Matoliny vyodaii polité dáwají slabé wíno pro chasu
;

též se jimi prasata krmí. Wíno na sudech po|»íná dužiny škralau-

pem kamenným, ivinn^) kámen, wÍ7iJiá sliZ nazwaaýw.

Ostatní rody réwowé w Asii mírné a na Žapánu rostaucí ne-
sau sice jedlé bobule, nei)otebují se ale na wíno. W Americe se-

veme ale, kdežto, obzwláštS w prostedních státech, nasinská réw»
nedobe se daí , pokusili se w nowtíjších Casecii o sázení nkolika
tam rostaucjch réw, i našli, že dalším šetením dáwají sé také u-

Slechtiti, a že také poskytují nkolikero odrodkiiw, Rody k sázení

iiejprosj)snjší jsau tyto.

fí. p7'orostaivd. V. prolifera Rafin. Ker jako réwa
winná pnaucí se s wlvvemi slab brázdowanýnii, chlaupi-

kowanými ; apíky králko, chlupaté j listy okrauhlé, srd-

ité, ostré, 3— ólaloné, s ostrými wýezy a dole s lalo-

ky aaokrauhlenými , rozewenymi , oste zpilowané,

wezpod sedoplsnaté, se žilami rezavvými ; laty hrozno-
wité, prorostawé : bobule weliké, elipsowité, (ern mo»
dré, cerwcné, blaw zelené), se slupkau llustan, tuhau
a šáwau liojnau, sladkau. W lesech od Pensylwanie až

do Karoliny a Ohia.

R. lahodná. V. blanda Rafin, Jmní pedešlé |

wtwe lysé ; listy autlé, zpilowané, wezpod siwé a ídce
pawuinaté: wýezw obšírných, lalokiivr doleních na se»

be položených; bobule kulowaté, se slupkau tenkau a

«áwau sladkau, muskátowé podobnau, Z Pensylwanie
až do Luisiany.

Hrozny obau tScJi rodii, obzwláSte druhé, jsau lahodné a dá-
Twají dobré wíno, a proto w Americe sewerné tu a onde nyní se sá-

zejí, majíce rozdílné odrodky s bobulemi wtšíu a menšími i roz-
díln barwenými.

R. letni. V. aestivalis. Mick. V. vulpina IVilld. Jacq.

fchocnb. t. 425. V. labrusca Jralt. Jmní pedešlých.
Listy široce srdité, 3— ólaloné, mladší, wezpod pawu-
dinaté, dosplé lysé; hrozny zralé podluhowalé; bobu*
le drobné, w lét zrající. Z Wirginie do Karoliny.

Též í ten rod hodí se k sázení.

R. karijbejskú. V. caribaea Decand.W. indica. Swartz.
Vitis Sloan. 2. l. 210. /. 4. Listy srdité, zakoníte,
pnle a osle zubaté, na líci lysaunké, wezpod \ )^p

^stopkami plsnaté. Na Jamaicc vye kowišlích.
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iir.lí' Tea rod se tím wyznufii|e, že w ktnenu jelio a wulwecli «e

aaiUhzl iiiDožstwí mízy oej{^istšj[ a cliludiwú) ježto zemíaíím asto

ílaii7Í k uliašcní žízoe,

Laubinec. Ampelopsis.

Kalich pícelý. Plálkw 5 (jako ii réwy) od konce
dolu se rozdlujících. Tyinek o, Gnlka I ; blizna

hlawikowjtá. Wajeník nepohrauzený w ter, 2—4wa-

jený.
L. bclanowij. A. hederacea Mích. Cissus quinque-

Iblia Piirsh. Vitis quinquelolia Lmn. Hedera quinquefo-

lia L,in. ConuU, canatl. t. 100. Kerner t, 659. Ke po stro-

mech a zdech do wýsky 30— 40' se wzpínající a roz-

wilinaini tu i onde jakoby pipínající; wtwe oblé, lysé^

ernohndé 5 listy dlanité, 3— blístené, obak lysé: lístky

apíkovvané , podlauhlé , zakoníte , od prosted až

na konec hrotitozubalé > rozwiliny rozdwojowané , na

konci niíškowil rozšíené, jimiž na stromy, skály, zdi

ae pipínají; hrozny wrcholíkowité, rozsochaté ; kwty
zelenawé ; bobule kulowalé, co hrách wcliké, ernomo-
dré. W Americe sewerné. Kwte w lipnu. \ .

Ke nejtužší ziuiy naše dobe snášející, welmi bújející, mnolio-

listý, a tudy k dlání laiibí hustých a odíwání sten peúdobný, kdežto

w lél tinasvau zeleuostí listfiw a w iiodzimku erweností jejich pSknS

86 rozeznáwú.

ŽuMEN. Cissus. Klimme.

Kalich pícelý. Plátky 4, od hora dol se odd-
lující. Tyinky 4. Wajeník 4pauzdrý. Bobule 1—4-
semenná,

Ž. širolisttj. C. lalifolia Vahl. Funis crepitans

Rnmph h. t. 164./. 1. Ke wyhánjící do vveliké w^š-

ky šlahauny lyrboké, pnulé » listy jednoduché, srd-

ité, wejilé, 6" dlaulié, zakoníte, šttinat zpilowané,

na líci lysé, na rubu rezaw huaté ; palisty podlauhlé ;

na proli listu každému rozwilina tuhá anebo nkolik

kwlii w hrozen rozstawených, bílých, drobných 5 bo"

bule jako bezinky, díwe crwené pak ernawé. — W
kowištích, na bezích a po polích w Indii. Ti

.

Mají za to, že nad list jeho není žádného, jímžby íerstwCji

nežil dozrál. Šlahauny ohjhané praští, jako když se lamaii, a potC;-

bují se na haužwe, welmi trwanliwc ; též se dlají z nich oka'aá

zwr. Tlustšími šlaliauny barwí na Cerweno. '• -

Ž. siwij. G. glauca Roxb. Schunambu Valli RJK^d,

1. /. 11. Podobný pedešlému. Z koena mrcasatého a
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tu a onde polrausmýcli, rozwihnaníi se pidržujících,
mízau bílau naplnných ; hsty srdiré, zakonité, í>"

dlauhé, nkdy pilalocnrité, šttinat zpilowané, obak i

s apiky a stopkami lysé
;

palisty široce brázdowa-
né^ tupé ; wrcholíky nejsloženjší ; kwty bílé ; bobule
wtší hrachu, leskle erné, šáwnaté, šliplawé, o jednom
semen. — W Indii wýchodní. ^ .

Wýhorný lék; wytlaená sáwa s olejom zwaená a co ílastr

piložená rozliání otok ; zvvarenina s cnkrein proti horekám, kašli

a hlízám plicním ; koen proti boleni znhw.

Z. ndsiný. C. caesia yí/z. Slahaunv oblé, bledonsísíno

jínowaté ; hsty srdité, široké, rohatochobofnaté, štti-

nat zubaté, obak swraskalé, škrahlawé, wezpod pípls-
naté. W Guinei na wrších.

Owoce laliodn kyselé ií se swži' a dlá se z nho dolirv

ocft. Popel listowý ;: olejem palmowim cláwá masí na iištknuu'

hadí.

Z. (hibiadj. C. carnosa Lnm. Folim causonis Rtmtph
h. 1. 166. /. 2. Tsiori valli Rlucch 7. t. 9. Z koena co
prst tlustého, dužnatého, lepkawého wyháni šlahaunv
pedlauhé, haužewné, bwné, siwé, jako apíkv oblé;
Jisty trojlístené : lístkw 2— 'íí" dlauhych, ^z" širokých,

dužnatycií (jako u šruchy), vvpjitých, tupých, zpilowa-
ných, díwe mdlých, pak šliplawých : proti nim dlauliá

rozwilina ; kwtv na hroznech úžlahíkowých, dlauhoslo-
pcných, drobné, bílé ; bobule wliií brachu, erné, se
šáwau ostrau, ruce tmaw erweníci a s 3 nel)o 4 se-

meny hranatými. — W Indii uýchodní.'^.

Whcc známá rostlina, W]ii mladé li.<(í se solí powaené se

jí; též jsan zwiáslní postedck proti silným liorekám, když šfáwau
jejich se namaže hnid' a puls a trocha s wodati se jí pož'-.

ád ".

KAKOSTOWITÉ. GEHANIJCEAE.

Kalich olupenný, stálý, riátkuw 5 (málo kdy po-
metáním i, nebo žádné;, s lupeny kalichowými stída-
ných

,
podplodních anebo z n-jdolejškn kalichowho

wyniklých. Tyinky s nitkami prošlými ucho dole srost-
lými, WC dwau. ideji we tech adách, nklcré pome-
tawé. Wajeník z worckw 5, dwojwajených, wybíha-
jících w nlku plihr.uiau s 5 bliznamí. líoléncík 5, o-
kolo slaupeku postawcných, píbláníiých, ncpukawýcii.
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dpauzdi-ych, Iscmennýdi, od dola t\zhru od slaupeku
so odlupujírícli, s nMkau stálau, roz.díln se swinující.

Semeno wisuté, bezbílcné í kel kíiwv, s dí^lohama swi-

nutýma nebo hadowit zkiwen} ina a koínkem dol
smujícím.

Zeliny, l)\Iiny, polokip, málokdy ke. Listy nejdolejší stTÍC-

né, hoejší stridawé, jednodmlié, celé, dlanité, í/dceji protisePné.

Palisfy patrné. Kwfty ohojaké, ojedinlé nebo na socliatjch wrclio-

Icicli anelio jednodncli\cIi okolících, úžlabíCkowé nho protílisfé.

Do tolio ádu náleží asi 490 rod, do 8 pokolení rozdfle-

njcli. Mnolio ji-li náleží mírnéinu podnehí, nmoliem wíce ale

jižnému. Jižný kon«c Afriky je.st na nC nejlioliatjsí. W Ewrop jest

ale 1/2 *ta rod Mnolié rozeznáwaií .se ozdobau a hojností kwCtuw,
listím asto wonnjm: tudíž w zahradárii oílibené.

Kakost. Gkkanuj.m. Stouchsciinabel.

Kalicí) Miiponný, slejny. Phlkw 5, stcinycb, pra-

videlné roz.siawpnVcií. Tvinck 10, ncjaslji s do-

konalými prii.šnikv, dole .solvvji jednobralrycli s 5 dcl.ši-

ini. .") ž.lax iviedowýcl) dole u wtsícb tyinek. Zoba-
ny (tilkv) holenek naped iy-sé a nadwinujicí se.

Zeliny, liyliny, málokdy polokre; listy dlanitu lalonaté, dlené
nel»o klané; stojiky íío( liaté nebo rozdwojowané (málokdy jednoduché,

Jkwtéj.

K. knvawif. G- sanguineum hin. Cav. f/iss. 4. f.

7(). /. J. Fl. (lan. /. 1107. Z koena mnoholetého vvy-

slupnje nkolik lodyh wlcwnalých , pimych anebo
r<izesiených ; . lisly slícné , okrauhlé , bdilne : lalo-

kinv na tré klaných s Inloky árkowitými ; .stopky lí-

/.labíckowé, mnohem delší apíku (i" dlauhi'), u pros-
ted dwnjlislenné ; kwty weliké, pres palec široké,

krásn krwawé^ málokdy ržowé : píátknw písrditých.
— Na suchopárích wýsliinných podlé les w Ewrop.
Kwle w erwnu a lipnu.'^

Ze wŠecJi ewro|)sk5cli má nejwtSÍ kwety, a tudjž pro ozdobu
w zahradách .^e sází. Na£ swraskawá. siln zapáchá, slauží k wy
dláwání koži; druhdy ji potei)o\vaIi ()roti krwotokm a na rány.

K» í/rmmfi). G. phaeum Lin. Cav. diss. 4. /. 89. f. 2.

HtrU. gcr. I. 39. Lodyha pímá, chlupatá, asi I si.

vvysoká, listnatá, oblá ; listy stídawé apíkaté, nejho-
ejší sedawc, ólalocné, si íhané zubaté, chupaté, mk-
ké; kwty dost weliké, ern hndé, lisawé nebo rižo-w fialowé, na stopkách prolili."5ln)ch, na hoejšíní dílu

lodyhy dlající latu jaksi ídkau : plátky zaokrauhlé,

rozložené, celé nebo maliko wykrojené j nitky dole
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chlupaté ; holenky napí asnat^. — Na lukách horních
we Francii, ÍNenicích, Cechách a IJhích, "H-

.

K. lesní. G. sylvaticum Lí>i. E7igl. bot, t. 151. Fl,

Jan. t. 124. Lodyha oblá, pímá, lysá, wyšši dwau stre-

wícw; hsty píTlaloné : lalokw podlauhlých, stíhano-
zpilowaných; kwty weliké, cerwenaw modré s 5— 7

bílými žihami, též zcela bílé, píchocholiené 5 plátky

pívvykrojené : nitky šídlowité, u prosted brvvité, — IN^

chlianech. VV Ewropé.
Ten a pedešlý rod w zahradácjí oblíbený.

K. luní. G. pratense LÍ7i. Cav* diss. 4. t. 87. /. i.

Engl. bot. t, 424. Capi nsek 2, Mat, Hag, 259. Koeq
tlustý, ninohohlawý ; lodyha pímá, J — ^' wysoká, w-
tewnalá, zdola wzhúru pýitá, nahoe žláznal huatá

;

listy zaokrauhlené, dlanit 5—7dílné ; lalokw árkowit
podlauhlých , slríhanozpilowaných , dojení dlauhoapí-
katé, hoení sedavvé ; palisly zwadlé, kopinaté, dlauho-
zakonité ; stopky 2kwété, dohron)ady dlající wrcho'
lík

; stopeky odkwétlé sehnuté 5 kwéty weliké, 1— IV2"
široké, modré do lilákowa, ídpeji bílé 5 plátky obweji-
té, celé, dwakrát delší kalichu 5 nitky dole siln rozšíe-

né a hrwité { holénky hladké i se pohánkem obdál
žláznat chlupaté s semena hndá, peaulle tekowaná.
— Na lukách, podlé behw, we wlhkých kowištích
po Ewrop prostední a sewerné, Kwte o4 kwloa až

do srpna. '4.

Nejwtší wšedi našinskýcli kakostííw ; spolu jest rostlioa o-
zdobná a proto w zahradách se chowá, Naf balsauiitS trpká; druh-

dy ji j)otrebowali na rány a wíedy.

K. skwmatij. G. maculalum Lin. Cav. diss. i. t. 86.

/. 2. Bígcl. med. 1. t. 8. DUL cltlu t. i32. /: 159. Ko-
en silný, hrbolatý; lodyha %' wysoká, pímá, píhra-
natá, sochatá, nazpátek pýitá ; listy 3— 5dílné, stíhané
zubaté, koenowé na dlauhých apících, nejhoejší se-

dawé, stícné j kwt weliký, nachowý : platkíiw nejcelej-

ších » nitky dole sotwa hrwité. — Z Kanady až do
Karoliny. "4-

.

Koen trpký, tíslowinu obsahující a tudy proti aujilawici u-
žiteCný.

K. smradlatvý, G. Robertianum Lin. Cav. diss. 4. t.

86. /. FL dan, t. 694. Blah, t. 480. Plenk t. 537. Ca-
pínsek II. Mat. iVd. 301. NaC smradlawá, nejastji
óerwen nabhlá; lodyhy pímé, ['/a si. wysoké, w-^
tewnaté, pýiité ; listy 3—^."idílné : lalokw na tré klane

prolistícných ; kwty newelikó: plátky celé, dwakrát del-
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ší kalichu hianalého, osinatého, erwené, málokdy bílé ;

holónky lysé, síkowaní* swraskalé; semena hladká. Po
celé Ewropé na skalách a zdech stinných. O.

Zahání prý štnice, a druhdy se potebowal proti bhawkáui,
auplawicíni a krwácení.

PuMPAWA. £rodium. H^ihbkschnabel.

Kalich, koruna a medniky jako pedešlého poko-
lení. iNilek 10, wnéšných ó širších, bez prašníkw, s lu-

peny kalichowými stídawých. Holének zobánky na
pední sírane draslawé, oddliwšo se od slaupku nad-
kraucené.

P. píminvd. E. moschatani Hcrit. Geranium mo-
Bchalum Jacq. h. vind. t. 55. Cav. diss. 4. 94. /". 1.

Plnik t. S3(;. apínsek 11. Mat. Hág. 257, — JFel. 304.

Capínsek píimowý. Koen dost dlauhý, welenowitý,
píwctewnatý , mrcasatý ; lodyha díwe pímá , pe-
krátká, pak prostená, prodlauzená, V;— 2' dlauhá, w-
lewnatá, huiatá ; listy podlauhlé, nestejn srdité, zpe-

en rozsekané: úkrojwapíkalých, wejitých, nestej-

n zpilowaných > palisty wejité, tupé, blanowité ; stop-

ky &—ykwéié, pak welmi prodlaužené, i se stopeka-
mi a kalichy pýité pízláznaté ; plátky sotwa záé\í ka-

lichu, ržowé nebo lilákowé » nitky lysé, pometawé, do-
le rozšíena, 2zubé; holénky srslnaté, dole zostené;
semena obhomolowitá, hndá. —- Po polích, cestách, ru-
mištích hlawn w Ewrop stedomoské. K\Tte od
kwtna až do záí. O,

Celá naí zapáchá pfžmeui, obzwláSt za powtH liorkélio t^

Buchéhu; druhdy potrebowala se vv lékastwí.

P. holchlawowilá. E. cicutarium Licman. Fl. dmi. 1.

986. Sehk. t. líJO. 6. Zelina jmní jest rozdílného ; bu
nepnitá, bu pe wyhánjící Jodyhy wyšší nebo nižší

(12—15"), položené, prostené nebo skoro pímé, srst-

naté 5 listy ržowit rozložené, na zemi pitlaené,
zpeen rozsekané: úkroje sedawé, protisené, stíhané,

ostré ; stopky 3—Tkwté, pedlauhé ; plátky nestejné,

sotwa delší kalichu , erwené nebo bílé s erwenýn
Žilami. — Koste wšude na místech zdlaných a nezdla-
laných. Kwte od dubna až do záí. O.

Zapáchá uirkvví ; druhdy se potiebowalu oa rány ^ wedy*
pQbrá pícp pro dobytek.

Capínos. Pelargomium. Kranichschnabel.

Kitiich 5dílný: uštu hoeního wybíhajícího w otílru-
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l)u nuídnalau, tcnkau, podlé slopecky bžící a priro-

sllan. Plálkw .">, málokdy 4, wícr n)éní' ncprawidel-

nycli. Tvinck 10, nestejných, jednohrairýeh . 3—

G

bez prasníku'. Holénkv na pední stran draslawé, s

zobá n k v n a d k r a u c c ny n > i

.

Kí'e, polokie, liyiiny, dílem píe-^ozdíliu-lio jim"ní. Listy dlani-

tc nelx) z|K'i<'iiS žilnaté, rlé, laloCnaté. wUo iliílené, t. Hlanitu

protiser-nó, ilwakrát zpci*!)? drlcné. Stopky jednokwt^té, soiiuté

rilto
.
iiinoliokwtt', okolfkaté. Nvní pot ítají wíck 300 rodi, iiihž

iiejwtsi ninožstvM' na Fredlior doiiré nadje pelij wá. W nasiili

zaliiadácli wcliká cás se jicii cliowá, a kií/.owáiiíin náramní; umož-
si\\{ odrodkiiw a iníšenow naplozeíio, která kwtináre tší |)íi'kr:i.'<-

níin kwíem, ros(linái-p ale uwrluijí do n-jwtSílio rozpaku, který }«

hodlá zjioTádali a i)rwo(ní (wary wyzpytowati.

* LNe])nilé, koene epowitélio.

6'. dlauhoíu'//jf. P. longilorum Jnaj. rnr. ?>. t. 'yl\.

Listy wšeckv koenowé, Ivsé, kopinalé, nejcelejší, o>*li'é ;

slepky pímé, /délí lislw, nesaucí okolik složený, \-

kwélý; kwety tyrtnužné; ušty kalichowé podhnutéí plá-

tkv c'árkowané. Iilinožlufé, dwa horlení s árau širokau,

hnawé cerwenau.
C. ruzowij. P. roseum AU. Andr. rcp. /. 173. Lislv

slílianolalonaté, plsnaié; okolik jednoduchý, shluue-
ný i kwly shlaucné, jednobarewné : plátky 3 dolení

mnohem menší.

C. cpowý. P. rapaceum .lacfj. var. 3. f. óTO. Geraniuni

selinum Andr. irp. I. 239. Listy chlupaté, dvvakrát zpe-

ené rozsekané: ikrojw árkoniiých, pítupých; plá-

tky bloržowé, hoení nadlomené, pítekowané, dole-

ní kiímawé.

** Pnile'.

C. ocelný. P. acelosam Aif.Curf.mai^. /. 103. Gcrani-

um acetosum Lin. Car. diss. 4. f. lOi. /'. 3. Poloke asi

IV2' wysoký; wélwe oblé, dužnaté ; listy nejlysejší, ob-

wcjilé, zcjkowané, pídužnalé, siwé, kyselé; palisly tu-

pé; stopky pedlauhé, protilisté, nesaucí okolik z kwé-
ifivv 2 nebo 3, dost vvelikých. z inžowa bílých; phuky
prodlaužené, úzké, árkowité, hoení dwa pímé, Ii

dolení wisuté ; obyejné 5 tyinek plodných.

C. páskahj. P. zonale fFUld. Cnv. diss. i. f. 98.

/". 2. Poloke (u nás) 2 lokte wysoký, wétewnatý : listy

srdité okrauhlé, mélce lalonaté, zubaté, na líci s pá-

skem kruhowilýu), crnawým : stopky umohokwélé ; plá-

tky klínowité; kwéty jsau krwawé, erwcowé, riovvó,

ocrwenawc, bílé.
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Rod w nasiili zaliradúeJi nejdéle 7jn.'ini\, se mnohými odrodky
iiifseiici. NejIdawiiSjíí udrod jest tifnnus o/iritubenij, 1*. inarj^iiía-

III, jeliož list kulem dokola jest hile ul>raidien.

C spiuiwij. V inquinans Ait. Cav. diss. 4. /. 100. J.
.Iinní pedešlého. Listy okrauhlé, ledwinité, pone-.

zdlené, zejkowané, plsfnat lepkawé ; stopky dlaulu*.

saucí lunolio k\vi'i w okolik rozstawených ; pláikv

šarlatowé, obwejii klínowalé. — Na Ostrovvu s. Heleny

a na Pedliori dohié nadje.
List teny prsty ua iindo barwí. Náleží k rodm m-jii-

kujsím.

C, hibolatý. P. gibbosuru IFilld. Sweet ger. t, Ol.

Cav. diss. \. t. J09. J. 1. Ke s wétwenú dužnalýnii,

u/.lalýnii; listy slíídawé nebo stííné, zpeiene rozseka-

né: iikrojuw 1— 2jariii\'cli s licliyfti, tupých, kliriowitych,

slríhanozubalých, konenélu) na lj"é klanvho, siwé, lysé ;

palisty široké, stopky dlauhé, protilisté, s okolíky nino-

hokvvétýnii ; koruna prostední welikosli, zelenaw žlutá;

plátky wejilé, skoro stejn wcliké. Kwl noního asu
wooí. ^

C. s^miifuij. P. iriste Ail. Ddauiu. hirh. ani. t. 27.

Coni. íiin. t. 10. Cav. diss. 4. /. 107. yi 1. Koíen slo-

žený z nkolika hliz
;
pe skoi'(í žádný ; listy srslnaté,

zpecn rozsekané: iikrojw dwakrát proiisecných, li-

krojkiiw árkou iiých, ostrých
;

palisty wejilé; stopky asi

r dlauhé, 10 nebo 12 kwlii w okuiíku nesaucí; plátky

obwejit podlauhlé, bled zelenaw žluté, hnd skwr*
naté, na weír wonné.

C. stílnatij. P. peltaluni Jif. Cav. diss. 4. t. 100./.
1. Curi. bot. inag. 1. 20. Ke šáwnatý, lysý; wtwe pau-
lé , dílem položené, lenaté , hranaté, asi l' dlau-

hé; listy štitowité, .^laloné, duinalé, nkdy nedaleko
stedu s páskau ernawau ; stopky dlauhé, rovvné, nesau-

cí okolik ze o—i kwliiw erwenawýeh.

C. tijrbokt). V. tetra^onuni Hait. ^(r. t. 23. Jnaj.

lar. 1. I,i2. Curi. bul. mag. t. i 2tí. Diatnd. pL grass. 1.

yo. Wtwe tyrboké , nkdy trojboké , lenalé, duž-
nalé, dlauhé, lysé, z mládí pýiié > listy srdité, okrau-
hlé, rozdlené na ó lalokw hlubšírh aiuíl)o nilojšíeh,
tupých, pízubatých, znamenané kruhem erwenaw na-

hndlým ; stopky iižlabíkowé, 2kwté.

C. ncjivomujli. P, odoralissimum Ail. Dill. dth. L
131./. 138. Cav. diss. i. t. 103./. 1. Lodyha dužnalá,

nejkratší; wlwe zelinné, dlauhé, rozestené; listy pío-
krauhlé, srdité, uejmkší, wonné, ua dlauhých apícichi
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stopky izlahíkowó, asi ó kw-l \v okolík posfa^tpnydí
nesaucí ; koruna malá, z plátkuw ržtívvích, príslej-

C. chlupatkowi). P. grossularipides AU. Herm. Ingdb.

i. 289. Cav. diss. á* 1. 119. f* 2. Lodyhy prostené,
tyrboké, nejlysejší; listy srdité, príokrauhlé, slihané,
zubaté, na dlauliych aplcích ; stopky nesaucí k\tíy 2,

malé, bled pleowé barwy. "H-*

C, hraholovély. P. grandiílorum IVdld. Andr, rep. t.

12. Lysý, siwý ; wtwe pímé, dewnalé; listy dlanité,

blaloné, dole srdité : lalokvv ku konci zubatých, o-

strých ; stopky 3kvvté; plátky tikrát delší kalichu; o-

struha rnednatá kalichu tyikrát delSí; plátky bilo,

hoejší 2 klínowit obwcjité, dole krwaw árkowané.
C. plsinatif. P. toriientosum Jacq. rar. t. 537. Pe

kowitý, dužnatý ; wtwe, stopky a listy srstnaloplsnaté

;

listy nejmkší, srdité, 5laloné : lalokw tupých, zao-

krauhlých, málo zubatých ; okolíky mnokokwlé, laln-
né ; ostruha mednatá skoro tikrát kratší kalichu } plá-

tky bílé, árkau krwawau, nejkratší znamenané ; nitky

krwawé; prašníky pomaranowé.
C. motijloivti. P, papilionaceum Ait. Cav i diss. \. t.

112./. 1. ilL' cUh. t. J28. /. 155. Zwýší 2'. Wtwe,
listy a stopky píchlupaté; listy srdité, príokrauhlé, ro-

haté, zubaté; okolíky latnné, mnohokwté
;

plátky do-

lení šídlowit árkowité, kratší kalichu, hoení mnohem
wtší, ^nachowlé, dole bílé, U prosted nahndlé. \.

C. kuJdaj. P. cucullatum Alt. Cav. diss. 4. /. 100.

/i I. Scba 1. f. 20. /. 2í Ke pepkný, 4— O' wyso-
ký; wtwe a stopky mkce mrtnaié ; listy welíké, led-

winité, kuklowiié nebo radji nálewkowité, zubaté, pyri-

te; okolíky ókwlé; kwty weliké, fialow naciiowé, pe-
pkné

;
plátky hoení mnohem wtš, erwcnawp ár*

kowané, dolení podlauhlé ; ostruha mednatá kratší ka*

líchu. ^\.
C. jaívorolisti/. P. acerifolium Herit. gci: t. k\é Ge-

ranium citriodorum Cav. íc. \.tt 8. Zwýší I'; wtvre oblé?
listy dole klínowité, celé, na konci dlanilé, blaloné, zu-

baté, mnohožilé, píhuaté : palisty srdité, wejilé;- w-
twe a stopky nejmkeji draslawé ; okolíkv píbkwté;
kwty dost weliké ; ostruha mednatá kalichu píkrat-

C. réioolislý. P. vitifolium Ait. Cav. diss. 4. /. lil.

/; 2. Dill. ellh. 1. 126./. 153. Poíoke 3' wysaký, pí-
mý? listy srdité, irojlaloné, šerpiwaunké, tupé, zu-
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baté; palistv .síoce sclité ; okolíky ninoliokwolé, str-

baulowiié, dlauhoslopkatc* ; kwly welikó, ržowé
;

plá-

ikv dwa iiofení s áikanii ern krwawýnii ; ostruha

niednalá, IrikráL kratií kalichu, "j^.

C. kadcaivij. P. crispum j-iil. Hcrit. ger, /» 33* Cav.

(liss. 4. ti 109í f. 2. ' Poloke ozdobný. Kmen welmi
wetewnaiýj IV2 wysoký ; hsty dnojiadó, piíokrauhló,

dužnaté, dole píklínowiié, na tré khiné, eilP asnató,
šerpixyé, zubaté, nielisau wonící ; stopky pí2kwté : kw-
ty obdobné, bled fialoué; plátky hoení zaokrauhlené,

tmawé^ árkowané. "fý

.

C. dubolisltj. P. qucrrifolium Ait. Cai\ diss. 4. f.

119* f, 1. G. terebinlhinaceuin Miirr. Listy srdité, pro-
tisené, s choboly okrauhlenými : úkrojw tupých,

/cjkowaných, na h'ci podlé hlawní žíly nahndlé, wn
píjemné; rozhy a rapíky mrtnalé; palisty široké, o-

stré ; okolíky pímnohoknté j koruny swétle nachowé;
plátky hoeni Imawji árkowané; ostrulia mednatá, ka-

lichu pídelší."!!^.

C. lepialý. P. glu ti nosum ^íif4 /TTiV. gcr. t. 20. Cur/.

mag. t. 143. Jacq. var. t. 131. G. glulinosuu) Cav> diss.

4. /. 108- f. 1. Poloke 4— ó' wysokýi listy srdiié,
sípowiié, .rohé, zubaté, lepnalé, lysaunké; okolíky 2—i-

kwléj oslruha mednalá, trochu delší kalichu; plátky

bled ržowé nebo blawé, nachow árkowané, 12 ho-
ení árkowané skwrnaté. \.

C. silnoivomuj P. graveolens Ait. Hcrit. gfv. t. 17.

Ger. terebinthinaceum Cavi diss. 4. t. 114. f. 1. Ke
nejwlší we swém pokolení; listy dlanité, Tlaloné: lalo-

kw podlanhlých, lupýrh, zubatých, po kraji podhnu-
lýcli ; okolíky mnoliokwté

, píístrbaulowilé ; ostruha
mednalá, dwakrát kratší kalichu; plátky jasn nachowé:
lioení tmawji árkowané "f^.

Listy teny jsaitce zajjácliají terebintinau, nkteré odrodky
citronein anebo rží.

C. slraiihnwý. P. Radula Ait. Her. gcr. ', IC. Cav.
diss. 4. 1. 101.

f'>
1. P. revolulum Jac([. rar. t. 133. Po-

loke 3—6' wysoký , wtwi husle šedohuatých ; lisiy

Irojrohé, dlanit dlené, pýíté, šerpiwé: lalokw auz-
xých, protisených, po kraji podwinutých, úkrojkw ár-
liowitých ; palisty Irojrohé nebo wejil podlauhlé, za-

>konité, pýité; stopky 3— 7kwlé, delší listw
;

plátky
.podlauiile kopisowité, ružowé, tmawji žilnaté; oslruha
*híednatá, kalichu tikrát kratší. "í\.

Jeden w zahradácli naSicli a w sednicídi za okny welmi obyfej-
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n^ odrodek Cíli iníšf-ncc z apílionosii strauhawého a silnowonnéiio

sluwe Hf)imvosem rnžowoiiHtjm, I*, roseiitii, jenž se rozeznáwá iikroj-

ky koi)iiiat)mi.

Ten rod a odrodek sice nejsau okázalé kwCteui, list nle a celá

naf wydawají (obzwlást teny jsaiice) zá|)a(:h rží stulistaii príje-

iiiný ; též prekapowánfin dáwají pociobné wjrobky, t. wodu a siliii,

riižow>iii weliui jjodobué, takže silicí \>rý taii i |)rawá ríižowá se po-
rušuje.

C. balsamowý. P. balsaineuiu Jacq. var. 533. Polo-

kíek J— iVi w ysok) ; listy dlaiiité dlené, príšerpi-

w, dole klínowité: lalokw kopinatých , obdál zuba*

lýeh ; okoliky clijdokwlé ; ostruha nejkratší ; plátky ple-

ovvé, podlaulilé, hoení 2 dole nkdy skvvrnalé. íNa
obzulašl tená píjemn woní. "f^.

ád 58.

EÍIIŠNICOWITÉ. TnOPAEOLEJE.

Kalicli dílný, barwný : uštu hoi'enílio ostnizité-

ho. Plátkw 5, nejdoleji z kalihn wvniklycb, s ušty

jeho stídavyjch , nestejných, nepravidelných: boení
sedawé, obdálné, na ústí ostruhovvé pipewnné, !> <lo-

lení nehetiiaté, menší, nkdy ponietawé. Tyinek 8, s

nitkami prostými, wajeník ztuha obkliujícími. Waje-
ník složený ze ií worcckw, w ose srostlých, Iwaje-
ných. Cnlky o, srostlé ; blizny ostré. Woreky 3,

nejdoleji na nlce pirostlé, Ipauzdré, Isemenné. Se-

mena weliká, bezbílená, pauzdro wyplíiujicí. Kel weli-

ký, dloh 2 pímých, tlustých, z ndádí prostých, pak

ztuha slepených? koínek mezi násadkania dloh wá-

znaucí, se twerem bradawioek, kbínky wypaušljícich.
Zeliny rozprostené nebo pnulé. Listy strídawé, bezpalisté,

apíkaté, štítožebré. Stojjky iižlabíCkowé, Ikwté. Kwty ol>ojaké.

j\Ialý rád, obsaliujúí 19 rodu we 3 pokoleuíili, \v Anieriíe

jižné rostaucídi a rozeznáw.ijíaili se chutí a zápariieui íeii<ho\\)nii.

eiSnice. Tropaeolum. Kapucinekkkksse.

Kalich ódílný: uštiiw w paupti slechowilých. Plá-

tkw 5: 3 dolení nejastji menší. Tyinky sehnuté.

Woreky (holénky) 3, korkowilé, nepukané.
. wélši. T. majus L/h. Curi. mag. t. 1'^. Diet. se.

nat. ad. 3. t, 133. Turecká eicha, kapucínská eicha.
Lodyha 5— 6' wysoká, pnula nebo toivvá, oblá. wte-
wnatá, dužnatá, štáwnaiá, jako ostatní ástky nejlysejší

a siwé jínowalá ; listy dlauhoaptkaté, štílowité, pío-
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krauhlé) powrchno ólalorn', 9— fOžilé , stopky /.délí a-
píku, Ikwtó; kwely weliké, 1— I'/?" w prnuTu široké;

ušty kalihowé poniaranowé, wejitokopinalé, ostré:

hoení do zadu prodlaužený w oslrubu rownau šídlowi-

»au > plátky žiwé poniaranowé, tmawéji wystínné, tu-

pé: 2 hoení obwejilé, 3 dolení s epelí wejité zao-

krauhlau, s nehtem dlauhym, žlábkowitým, brwitým; ty-

inky mnohem kratší plátkw; nlka skoro zdéH tyi-

nek, wzliru tluslnaucí ; woreky na hbetu wypuklé,
swraskalé, brázdowané, po stranách rovvné, 5.|)ina\ve ru-

sé. — W Pcruwii. Kwéte od erwna až do íjna. O.
Zelina pro kwt otjzwláštní oblíbená byla roku !6St ilo Ew-

ropy pinesena. Cliowáníin promnila se w odrodek s knítíni tmaw
Cerweným. Panpata a nezralé plody nioliau se zadlati do octa a
jako kaprlata potrebowati. We wlasti jedí oaí uiísto locyky, a proti

kurdjm potebují.

fí. menší. T. minus Lin. Curt, mag. t 98. Sclik. 1.

lOó. Podol)á se pedešlé, jest ale we wšech ástkách
menší ; hhiwn rozeznáwá se hrolíky, do nichž žíly

na listech wybíhají ; kwly I',/' w prmru dlauhé, ble-

déji žluté. — Též roste w Peruwii.
W zaliradácli není tak obyejná. Pod sirým nebem jest rost-

lina letní, we skleníku ale ozimá. Jest odrodek plnokwtj.

ád 59.

NETÝKALKOWITÉ. BALSAMINEJE (./ s.

Prcsl. 18-?0. .-/. Richard 1825).

Kalich bíupenny anebo pometáním 3Iupenný, pa-

dáw^ : lupcnv nestejné: lichý ostatních mnohem wéiší,

ostružjtý. Koruna óplátkowá , neprawidelná , podplo-
dní:. plátek lichý (wnéšny) lichému lupenu stríný, o-

statní po dwaii srostlé. Tyinek 5, ztuha obkliujících

pestík ;
prašníky wíce mén srostlé, štrbinami na dél

pukající. Wajeník 5pauzdrý: pauzder mnohowajenýcli.
nélka žádná, lilizen 5, oddlených nebo w jednu sro-

stlých. Tobolka áchlopná: chlopní zpružné pukajících,

mladší 5pauzdrá, ásteným zmizením pehrádek I pauz-
drá. Semena na semenici slaupowité wisulá, bezbílená.
Kel rowný s koínkem hoením.

Zeliny duinaté, lodyb na klaubecli uzlowitu ztlustlýi h ; listy

stídawé nebo stíné, jednodudié, celé,7.pilowané, bezpalisté ; kwly
obojaké nebo mnoliomanželné^ úžiabíkowé, ojedinlé, okoliCené ne-
bo rJiolioli(!ené.

Nyní znají asi 50 rodu (we 2 nebo 3 pokolení. !i), jirJiž *^^

n
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náležejí horkému pásmu, a to Asii jižné. Z 5 seweromírnémn páítmn

náležejrícli roste w Ewro|)i; jediná.

Balsamina. Balsamina. Balsamimb.

Prašník b, ^pauzdrých. Blizen ó, rozdlených.
Tobolka wejcowhá, s chlopnmi na konci zpružn nad-
winujícími se. Dlohy tlusté.

JB. zahradní. B. hortensis Desp. Impaticns Balsamina
Lin. Blah. t, 583. Koen nircasatý ; lodyha wzlyená,
l*/j— 2' wysoká, tlustá, dužnatá, šáwnatá, jednoduchá
nebo dole málo wtewnatá, nahoe pýiiá; listy scdawé,
kopinalé, zakonciié. dole siln zaužené, hrotit zpilowa-

né, na doleních zubech nesaucí žlázky weliké, hndé,
terowité nebo uiískowité, syt zelené, na wrubu bledší:

kwty iižlabíkowé, po 2— 4 nebo 1 na stopkách jedno-
duchých, pýitých, list ninohem kratších ; lupeny kali-

chowé 2, pední málokdy pítomné (leda na kwtech
plných), 2 postranní pemalé, šupinowilé, lichý nálewko-
witý, helmowitý, nahoe wybíhající vv ostruhu dlauhau,

nadhnutau , barewnau , pýilau , kwtu kratší; plátek

lichý, okrauhlý , poddutý , hluboce wyíznutý a w
tom wýezu nesaucí hrot dlauhý, zelenawý ; plátky po-

stranní ze dvvau srostlé, mnohem wtší, složené ze dwau
lalokw welmi nestejn welikých, okrauhle obwejitých

;

tobolka dlauze elipsowitá, píbaalá, óbrázdá, tmaw ze-

lená, pýitá, pukající chlopnmi zpružn od konce se

swinujícími ; semena zakulatle elipsowitá, wywýšen te-
kowaná, žlutaw hndá. — W Indii wýohodní. Kwle
od lipna do íjna. O.

Rostlina w zahradácli a donicech wiibec sázená a oblíltená

kwteni jednoduchýin a plným, rozdílné cerweným, bíle a íierwene

strakatým nebo docela bílým se metifcí ; též jest odrodek w zahra-

dách kriatý s kwílfm smstnaným. Listím barvví w Indii nelity na

Cerweno ; též se potebuje na jízwy a we Wlaších pridáwali ji do

balsamu na jízwy, odkud jméno jeho.

Netýkalka. Impatiehs.

Prašnikw b, 3 dwojpauzdré, 2 ped plátkem ho-

ením Ipauzdré. Blizen 5, srostlých. Tobolka hrano-

lowitá, oblaunká, prodlaužená, s chlopnmi od dola

wzhijru se podwinujícími. Dlohy plochaunké.

JV. ewrupskd. ,J. Noli-tangere Lin. Fl. dan. t. 582.

Schk. t. 210. Diet. se. nat. atl 3. t. 1 3 i. Docela lysá;

koen mrcasatý ; lodyha pímá, IV?— 3' wysoká, proswí-

tawá, kehká, siwá, lesklá, oblá, na kolínkách ztlustlých
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asto tmaw tisawá, n.ohore nejastji wtewnatá : wétwí
doleních slíicnýrli, hoejších sirídawých ; hsty dlauho-
apíkaié, wejiie, tupé, hruhé zubaté, se zuby dolejšími

asto hrotitými; stopky 3—4kwté, kratší hstu, pod nj
ohnuté a odsták^ ; slopeky nitkowité : kwty nachýlené

a tím wzhru prewrácené, citronowé, erwenaw teko-
wané; lupeny kalichowé 2 pední (u dola lichého plátku)

pemalé, šupinowité, 2 prostední (ili postranní) zaokrau-

hlé, wejité, ostré, lichý mnohem wtší, nálewkowit ká-

powitý, w dlauhau ostruhu nadkiwenau wybhlý
;
plát-

ky kalichu mnohem delší ; tobolka uálcowitá, nepatrn
bhraná, ostrá, zelená, skoro l" dlauhá, zralá nejmenším
dotknutím nebo zatesením chlopnmi od dola se pod-
miujícími pukající a semena elipsowitá, hndá odmršu-
jící. — Roste hromadn w nejwtším dílu Kwropy a

sewerné Asie na místech wlhkých, stinných. Kwte od
lipna ai do záí. O.

Wkrofíšli mezi ty rostliny m»íce srpna, w nmž tobolky do-

zráwajf, budau ti semeaa do uCí stíkati, nad ímž se pozastawíš;

léž ti padne do ofí proswítawost lodyhy ; rostlina wytržená brzo

wadne. Wluu barwí nu žluto. Drulidy se potrebowala k hojení ran

a wred&w, též co lék na mo a |)ut ženaucf.

ád 60.

ŠtAWELOWlTÉ. OXALIDEAE {J.S.Presl 1820.

Decand. 1824).

Kalich ólupenný nebo Sdílný, stálý, stejný. Plát-

kúw 5, stejných, podplodních, w paupti zkraucených.
Tyinek 10, dole jednobratrých, s ó delšími. Wajeník
ópauzdrý, obraný, \v každém pauzdru wíce wajeek nad
sebau položených obsahující. Cnlek 5 niowitých. Plod
ópauzdrý, bu tobolka h— lOchlopná, bu bobule. Se-
mena w míšku zpružn se olwírajícím, bílenatá. Kel
rowný, s koínkem dol elícím.

Zeliny, byliny, ídko ke uebo stromy. Listy nejCasteji stí-
dawé, prstnaté, ideji zpeené ; nkdy toliko rapíky listowit rozví-

ené. Palisty žádné nebo nepatrné. Kwty obojaké nebo mnolio-
uianželné, wrdioliené, shlauením okolieué nebo strbaulené, íd-
teji latnné nebo ojedinlé) nžlabíHovsé.

Karaubola. Averhoa. Aterhoa.

Lupeniiw kalichowých ;>, dole wice mén srostlých.

Plátkw . , s plátky stídawých , anebo 10, stídaw
kratších, dole w kraužek tizký srostlých. Wajeník hrá-

li*
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nalý. Cnelek 5, stálých. Bobule weliká, podlauhlá, 5-

brázdá, ópauzdr. Semen w každém pauzdru málo, w
kaut stedním piirosllých. Kel rowný vv bílku dužna-
tém s dlohama listowitýma.

Stromy listw stndawjch, licliozpeených, lístkw stidawýcii.

Kwty hroznné, latnné.

K. ostrá. A. Carambola Lin. Cav. disí.. 7. t 220»

Prununi stellalum Riirnph 1. t. 35. TamaraTenga Rhecd.

3. t. 43. 44. Strmek 12— 15' wysoký, kmenu w ob-
wodu, koše rozloženého, kulowalého, kry nerowné,
hndé, dríwí bílého se deném nikk)'m5 listy zpeené,
4—5iamé; lístky wejité, zakoníte, lysé: kwty drob-
né, erwenawé nebo nachowlé, rozslawené na hroz-
nech latowitých, úžlabikowých : epel plátkowá pio-
krauhlá ; tyinek 5 i obyejn na každém hroznu toliko

dwa plody, zvvící wejcete slepiího, žlutawé, óbrázdéj

ostróhrané , se siupkau žlutawau , tenkau a dužninau
jako slíwy plnau šáwy náwinné s jakausi hokostí;
semena nemají misku. — W Indii wýchodní diwoká i

sázená. 5

•

Owoce Cíli karambolky jedí se surowé a jsaii welmi zdráwy
obzwlášt za j)oCasí liorkélio; též s cukfein, w/nem aneho mlékem wa-
ené se požíwají. Jest odrodek kyselý, jfnž k uhašení žízn slauží.

K. tupá. A. Bilimbi Zn. Cav. diss. 7. t. 217. Blin-

bingium Rumph 1. t, 36. Bilimbi fíhccd. 3. t. 45. 46«

Strmek sliný, nízký, toliko 10' wysoký: kmenu tenké-

ho, koše pkného, kry ernaw zelené, díwe škrabla-

wé drobnikými kolci, pak hladké, ditvi twrdého ,

den bílého ; listy l' dlauhé, jasn zelené, mkké, py-
rite, zpeené, složené z 8— iO lístkw užších; kwty
wtší nežli rodu pedešlého (po 12) na hroznech z

nejtlustších vvtwí, z kmenu, anobrž i nad samým koe-
nem wynikajících, 5— 6" dlauliých ; kalichy pýité ; plát-

ky nachowlé s epelí wajcnopodlauhlau f tyinek ÍO

;

bobule podluhowaté, zoblelé, zwící slepiího wejcete, ma-
lé okurce podobné, žlutaw zelené, tup 5hrané, dužni-

ny žluté, auflé, šláwnaté, díwe trpké, pak kyselé ; se-

mena bez míšku. — W Indii wýchodní a do západní
pvesazená. Kwte a zraje celý rok, od prwního až do
padesátého. 5 •

Owoce pro kyselost nelze jísti
;

potel>iije se ale do jídel. Za-
dlané do octa, soli nebo cukru, jí se místo kaprlat, oliw. Též w
lékastwí bo užíwaji, dlajíce z nho syruj) nebo zwaeninu. Listy

dotknutím dolii se sklimují.



261

ClTOBEVL. BlOPHYTUM.

Kalich ólupcnný. Plálkw 5. Tyinek 10 , pro-
šlých, 5 wnošných slídaw kratších. nlek 5, na
konci wykrojene na dwé klaných. Tobolka wejitoku-
iowalá, príptiboká.

Zeliny s loiljliaii naliaii, listím na konci swazeCnatfi pFeslen-
ným, petržené zpeenýui ; lístkw innoliojarinýdi , stríCnýdi ; se
stopkami nu konci okoIiCnat mnohokwtými.

C. podíwni/. B. sensiúvvLm Dccancl. Oxalis sensitiva Lin.

Jacq. ox- t. 78. f. 4. Herba seatiens Rumph 5. t. 104.

/. 2. Todda vaddi Rheed. 9. t. 19. Z koena hlíznatóho
wzstupuje nkolik lodyh, jakoby stwolw sotwa na pí
dlauhých, na konci hoením nesaucích jako palma listy

mnoh, na prst dlaiihé, zpeené, 12— Idjaméj 1/4" dlau-
hé, wezpod leskle nachowé ; z konce lodyhy wycházejí
stopky skoro na prst dlauhé, na konci nesaucí nkolik
kwítkw žlutých, malých, newonných; tobolka' wejcowi-
tá, óboká ; semen mnoho drobných. — VV Indii wýcho-
dní, na místech wlhkých a stinných.

Když slunce na otewiené tobolky s\yítí, semena se rozstiku-
jí na 5—6' do oCÍ, jakoby zabrániti ditla pohlédnutí na rostlinu.
Podiwná jest ta rostlina tím, že listy její nesnášejí ani nejmenšího
dotknutí lowka, zwíat anebo jiných wcí, anobrž ani dešt a w-
tru, ba ani dedinutí ; dotkneli se jich nkdo nebo padneli na n
nkolik píseckfiw, hned se dol sklimí a zpodní plochy ztuha na
sebe piloží

,
jakoby se stydly okázati nach. Byloli dotknutí

slabé, polinau sebau lístky na jedné spolené stopce; silnjším ale
anebo pískem nasypaným wsecky listy se tak sdíaulí. Zelina pak
wyliUží jakoby zwadla a zstane tak, až clowk anebo zw se po-
pozdálili. W noci, za dešt a wtru též má stažené listy. Podiwno,
že wždycky podlé cest a w zahradách roste, kdežto poád lid chodí,
jehož se tuk bojí, a tím podobá se díwkám, které rády se dáwají wi-
dfeti, nikoliw ale sebe se dotknuuti. Pohanm slauží spíše k poworám
a C-arám nežli k léCení. Ženy jí otírají swé dti, aby je ochránili ped
tarami. Cramanowé welmi ji sob vváží, doniníw^jíce se, že moc má
smiowati zamilowané. Jelikož ráno mén jest citelná, sutí, že tím
rozeznati možná |)auny isté od jinýdi ; které obmýšlejí škádliti,
wedau k zelin o polednárh, kdežto pauhým dechnutím se stahuje,
kterých ale neditjí škádliti, zrána.

Koí^n zahoklý užíwá se proti kamenu a uštknutí strupanímu;
nat podobno dmti potebují na rány, j)roti ujímání a nemocem hru-
dním.

C. spfcí. B. dormiens. Marl. act. mon. d. t. 5.

Pe polokowitý, jednoduchý ; listy petržené zperené,
rnnohojamé, pýité : lístky písedawé, dole rohaté, po»
dlaulilé, tupé ; stopky shlauené, Ikwlé, z hromádky
listenúw wycházející. — VV Brasilií.

C. snícL B. somnians Mart. act. mon. 9. /. 4. Pe
polokowitý, jednoduchý í listy petrženo zpeené, pí-
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šcstijamd, pýité; lístky konené wotší , obwejilopo-
dlauhlé, tupé, nejdolejší obsrdité, ostré; strbaulky

dlauhostopené, listenaté ; nlky delší tyinek. — W
Brasilii.

C slydliwý. B. casta Mart. act. mon. 9. t. 6. Pe
kowitý, okolíkowat wtewnatý ; listy petržené zpeené,
mnohojamé, lysaunké: lístky pirostlé, píkosotwere-
né; swazky kwtowé písedawé, listnaté; tyinky delší

nlek. — W Brasilii.

C. slydlitvkowitý . B, mimosoides Hillair. fl. bras. t,

21. Pe kowitý, jednoduchý ; listy petržené zpeené,
ninoliojamé , pýité : lístky árkowitopodlauhlé, tupé;

stopky huaté, listnaté, 3kvvté; tyinky delší nlek. —
W Brasilii.

Dráždliwost list jejídi jest tak silna, jako nSkter5'cIí citliwek;

dotknuty bywSe, stáhnaii listy jako ke spaní.

StAWEI,. OxAI-18. SaUERKLEE.

Kalich ólupenný : lupenw prostých anebo dole

srostlých. Plátkw 5. Tyinek 10: nitky dole zkrátka

jednobratré, 5 wnéšných slídaw kratších. Cnélek 5,

na konci štétcowitých anebo hlawovvitých. Tobolka po-
dlauhlá nebo wálcowitá, óboká.

Byliny bezlodyhé nebo lodyžnaté ; listy rozdílné, nikdy pe-
tržené zpeené. Decmidolle |)opisiiie 154 rody.

Š. kysdij. O. Acetosella hin. Jacq. ox. t. 80. /. 1.

Plenk t. 354. Sclik. t. 123. Fl dan. L 980. Détel kyselý

nebo zajeí Mat. IVcl, 299. nh. 2. Šawel, aleluja, kysánek.
Oddenek tenký, niowitý, pod zemí wodorowné lezaucí,

wtewnatý, šupinami dužnatými obrostlý, wšude mnoho
mrcas teníkých wypauštéjící> listy koenowé, na dlau»

hých apících trojené: lístky široce obsrdité, pýité,
wezpod asto ponaerwenalé ; stwoly ikwété, trochu
delší apíkw, nad prostedkem opatené listenoma
srostlýma > lupenv kalichowé podlauhlé, tupaunké, brwi-

lé ; plátky dwakrát delší kalichu, podlauhlé obwejité,
uaté nebo mlce wyríznuté, bílé, asto erwenawé na-
bhlé nebo ržowé, wždycky nachowé žilnaté, nad neh-
tem se žlutau skwrnau ; tobolka wpjcowiiá, ostrá ; se-

mena wejcowitá, na dél eité šnorkowaná. — W lesech

listnatých, stinných, wlhkých, po celé Ewropé a sewer-
né Asii. Kwéte w dubnu a kwtnu, zraje w srpnu. "4-.

Odrodek jelio ilrobnokwSli), O. a. parviilora , má dwakrát
menší kwCt a 5 tyCinek zdK kalichu. Snad jest toliko rostlina sa-

micí se zakrsal^uii ty(;iuka]ui.



263

We ws«i:li dílcli té rostlinky nachází se šáwa piíjeiiinií kyse-
lá dwojšíowaneiii draslíCitým, který se z ní dohjwá, juicnem soli

sfowíkowé (Satierkleesalz) známá a k wyprawení skwrn inkaiistowýcli

jinteliná.

Si: luhy. C. stricla TJn. Fl. dan. t. 873. Jacq. o.r. t.

i. Koen mnoholet)', kolmo jdaucí^ mrcasat wlew-
natý, wyhánjící lodylm ojedinlau, pímau, listnatuu,

wypaustjící píjd zemí pazaušky lezavvé, obdáln šupi-

naté; na letní; listy sl-ídawé, trojené: lístkuw obsrdi-
lých ; rapíky 2— 3krát delší lislvv ; palisty nižádné; stop-

ky iižlabíkowé, 2— rikwté, skoro zdélí apikw ; lupeny
kalichowé kopinaté, ostré, píílysé, na konci krátce wau-
salé; plátky dwakrát kalichu delší, obwejdité, petupé
nebo mélce wykrojcné, jasné žluté, modrobarewn žil-

naté, s nelity dole spojenými ; tyinky pes polowiku
dohromady srostlé w trubku ; tobolky na stopkách ná-
pímé, 5hrané ; semena ledwinowitá , napí eit
árkowaná. — Pochodí prý z Ameriky sewerné ; nyní
po Ewrop prostední a jižné rozšíený tu i onde pe-
hojný. Kwte od erwna až do íjna. "^

.

S. rillkoivatij. O. corniculata Lin. Jacq. ox. t. 5. Detel

kyselý neb zajeí Mat. IVel. 299. oh. 1. Welmi podobný
pedešlému, liší se ale, že z jednoho koena wypaušlí
wíce lodyh wšady se rozprostírajících a dole koeny do
zem wyhánjících a že zpodek lodyh newyhání pazauš-
kiVv; palisty na apík pirostlými a stopkami odkwt-
lýini sehnutými. — Rostlina welmi rozšíená, po wšech
swta dílech rostaucí mezi obrátníkoma a obau pásmech
mírných. Kwte od kwtna až do íjna. "4-.

Z obau tecli rod jako z prwnílio dobýwá se sl šfowfkowá.

St. hlíznafij. O. tuberosa Sav. O. corniculata Moll,

Koen z wíce hliz složený; lodyha wtewnatá ; listy wej-

iié ; stopky okolíité. — W ili.

N. kolnikowíf. O. conorhiza Jacq. Oxis Fcuill. 2. t.

2'j. Koen podobá se kolníku, zdélí 2", nahoe ztlaušlí

V , ostrý, wn šerý, s nemnohým wlášením ; z toho wy-
chází lodyha asi V?" wysoká, rozdlující se na wélwe 'Z
wysoké, oblé, listnaté ; apíky asi 2" dlauhé, nesaucí po
tech lístcích obsrditých : stopky delší apikw a úžla-

bíkowé nesaucí. kwt jediný, weliký, žlutý. — W Pa-

rakwaji.

St: laloiihj. O. lobata Sims mng. 1. 238(). Koen
sliznaly ; lodyha žádná; na lysá; lístky obsrdité; stop-

ky Ikwté, delší apikw; kwty žluté, erwcn teko-
wané. — W ili.
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Št. í-lweroUslkalij. O. tetraphylla Cav. ie. 3. /. 237.

Lodyha žádná; lístky na rapíku 4 (málokdy 3), obsrd-
ité, lysé, wezpod nasiwlé, stwoly nesaucí okoiik ze
3— 7 kwtuw 5 plátky bled erwené ; nlky nejdelší.

— W, Mexiku.
.SV. jedh'i. O. esculenta Link ct Olto seli. PfL 1. t.

II. Koen epowitý, G" dlauliý, 3" tlustý, co ron 60
—80 hiiz nasazující ; lodyha žádná ; lístky na apíku
i, obwcjild, na konci )álo ^vyíznuté ; kwty okolíe-
néj nachowc, nlky kratší tyinek. — W Mexiku, kdež-
to se pro hlízy jedlé sází.

S. bahní. O. palusiris Hillair. O. papilionacea JVilld.

Lístky trojené, uato trojúhelné, hedwábno huaté;
stwol okolíitý; nlka kratší tyinek, —r- W Brasilii.

o. llustolodijhi). O. crassicaulis Zaccar. Lodyha
wzestaupawá, dužnatá ; lístky obsrdité, wezpod pýíité?

palisty kopinaté, ostré, brwité; stopky prodlaužené, chu-
dokwté, okolíité; tyinky zdélí nlek. — W Peru-
wii, Kolumbii a Mexiku.

VVsoili t6cli rod šawelowýili hlízy podobají se zemákm co
do twaru a dmti, a waené jako ony se jísti iiiohau. Nejznamenitj-
ší ale w tom ohledu jest sfawel hlíznatý a tliistolodyhý. Tento
naše podnebí dobe snášející, byl již mnolionásobn porauCen k sá«

zení II \veliké:n množstwí. Zdá se ale, ze aiirodností nerowná se

zemákm.

ád 61.

KACIBOVVITÉ. ZYGOPHYLLEAE.

Kalich ólupenný, málokdy -ilupenný. Plátky (jichž

co lupeniuv) z lžka wynikající a s lupeny stídawé. Ty-
inek 10 (ídko 8) oddlených, podplodních, polowikau
lupenm, polowikau plátkm stíných. Wajeník jedi-

ný, o— ipauzdrý. Cnlck 5 (4) w jednu srostlých. To-
bolka ídko zdužnatláj 5—4pauzdrá: pauder dle libe-
lowého šwu pukajících, nkdy nepukajících, Isemenných.
Semena bez míškw, asto bez bílku; kel rowný, koí-
nek hoení, dlohy listowité.

Stromy, kre nebo zeliny rznotwaré, asto s pnm a wtwemi
na kolínkárli uzlatýini, Clánkatými. Listy stríCnc, liclio - nebo su-
doz|)erené (peridko jednoduclié), lístkw nestejnostrannýcii, netcC-
kowanýcii. Kwty obojaké, úžlabíCkowé, po 1, 2 nebo 3 na stopce.

Do toho ádu náleží asi 6í) rodu (w 10 pokoleních) rozšíre-

iiyrh po wšech zemí: dílech, nejwíce ale po toplejšíili krajinách w o*-

bojím mírném pásmu ; neriiybiijí ale mezi obratníkoma.
We pni a koenu nejtáhleji uiají prwky pryskjHtinc, ostré a
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horké, anobrí jejicli naí zapáchá nepíjemn ba i múiniw. Stroino-

wité $e rozeznáwají pewnjiii, twrdjm dríwún.

ád rozdluje se na dwoje podadí.

1. NADSEDOJnrÉ. Tobolky nepukawé, na pi
pepažené. Semena bezbílená.

2. KACIBOTVITE. Plod nejastji pukawý, bez
pebrádek píunydí. Semena bílenatá.

Podadí 1,

NADSEDOJriTÉ. TRIBULEAE.

Nadseda. Tribulus. Burzeldorn.

Krtlícb ólupenny, padawý. Plálkw 5. Tyinek 10.

Cnlka nižádná. Blizna polokulowatá, Dpramenná. Zlaz
o za tyinkami a 5 wn jich. Plod z pauzder 5 (10),
oechowitýcb, pod sebau dwojpauzdrých, pauzder Ise-
menných.

N. obecná. T. terreslris Lm. Layn. t. 396. /. 1. Schk.

1. t. 115. Kotwice zemská Mat. Wd. 3i2. Koen ten-

ký, dlauhý, blavvy, wyhání trs z lodyh */j— l' dlauhých,
rozprostených, pýitých ; listy lichozpeené, 6 (ó— 7)-

jainé: lístky pístejné, podlauhlé, tupé, dole úkosné,
celé, brwité; palisty wejité; stopky ojedinlé, úžlabí-
kowé nebo protilisté, kratší listu ; kwty žluté ; pauzdra
podlaublá, na obojím konci uatá, na hbetu 2—'ikolcatá,

po swraskách hbetních krátkokolcatá, uzráním se odd-
lující a rozpadající. — W Lewantu, Africe sewerné, E^
wrop jižné. Kwte od erwna až do íjna. O.

Plod zhora widn wyskytuje se co kíž malteský. Druhdy po-
tebowali rostlinu w lékafstwí; staií Thrakowé prý ze semen dlali
mauku clilebowau. Pauzdra rozpadající a silnými kolci ozbrojeny
jsau obtíŽD.i dobytku a zaliradníkíím, zapidiujíce se do noh bosých.

N. nejwétší. T. maximus Lm. Jacq. rar. •/. 4íi?' Lam.
ill. t. 346. /. 2. Lodyhy položené, 1— 2' dlauhé, hua-
té ; listy zpeené, 3— 4 jame: lístky konené wlší

;

stopky kratší listu; kwty ••»" weliké, špinawe žluté;

pauzder 10, srostlých w plod, I Obraný, lOsemenný. —
INa suchopaích Ostrowuw anti(ských. Kwte poád. O-

Koreo a naí \t lékastwí se potebuje.
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atu«5t* .áfti Podadí '}.

KAClBOffTrÉ. ZYGOPUYLLKAE.

Kaciba, Zyoophvllum, Doppelblatt.

Kalich ólupenný. Plátknw ó. Tyinek 10: nilky

11 wnilr dole šupinau zmnožené. Terr žláznalý, med-
naly, podplodní. Gnlka a blizna I. Tobolka p(»dlau-

hlá, óbooná, opauzdrá, ócblopná : chlopní pak zkraur.e-

ných. Semena w pauzdrách mnohá, dwojradá, w kaut
wnitrním pipeunená.

Ke, byliny. Listy asto dužnaté , s palisty blanowitjiui.

Stopky úžlabíckowé ojedinlé, ikwSté.

K. obecná. Z. Fabago Líw. Lam. ill. t. 375- y. 1. Do-
don.panpt. 747. Lob. ic. 2. 2. p. 58. Koen mnoliolelý;
na letní, 2—4' wysoká, lysá, složená z mnoha lodyli o-

blých, zelených, wétewnalých ; listy slíné, zpeené, Ija-
mé. apíkaté : lístky stíné, dužnaté, obwejité, ploché,
celé, pékn zelené 5 apík ukonený malým hrolíkein »

palisty drobné: kwélv úžlabíkowé a konené; stopky
pímé, obyejné 2kwélé; plátky nerozdlené, pomarano-
wé s bílými konci i tyinky a nlka na stranu ohnuté;
tobolky wisuté, 1" dlauhé, oboné. — W Taurii, Sýrii

a Mauritanii. Kwéte w erwnu až do srpna. "4-.

Mezi prsty tena jsaucí smrdí; diuti náostré , horké. Ue
wlasti k léení užitená. Paupata na zpiisob kaprlat zadlaná tak-
též se potebují.

GWAJAK. GUAJACHM. FrANZOSENHOLZ.

Kalich ódílný, tupý. Plátkvv 5. Tyinek 10 : nit-

ky nahé nebo píwéskaté. Gnélka a blizna jednodu-
<'hé. Tobolka pinožiitá, óúhláj .^pauzdrá neb pometáním
2— 3pauzdrá. Semena w pauzdrách ojedinlá, na osu
pipewnéná, wisutá. Bílek chruplawý, štérbinatý. D-
lohy tlustá uké.

Stromy drewa twrdélio, listiiw sndozpeenýdi, stopek úžlabf-
kowýdi, IkwStýdi.

G. obecmj. G. oíTicinale Z,í/?. T^m. t. 342. Plenic t.

331. Tuss. 4. t. 35. Desc. 7. /. 463. DUsseld. 12. t. 13.

Wapi. t. I. t. 105. Pruno aíTm. Sloan. f. 222. / 3— C.

Arbor ligni Sancti Seba I. /. 53. y^ 2. Blak. t. 350. Strom
asi iO' wysoký s kmenem toliko co stehno tlustým, zpo-

nenáhla rostaucí, nyní welmi zídlý, protože se siln
poráží ; díwi pelwrdé, žlut hndé, asi jako buksowé.

K
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horké a korennó, mezi korau suírá se mnoho prysk v-

ie ntwonné ; wotwc hojné dlají pkný koš, a rozhv
u každého pl palce opatené hakiilkau 5 listy zpeené
1 jame : lístky wajené, tupé, lysé, tn)awé zelené, ^/z"

dlauhé, i" široké, žilnaté ; kwéty konené, wrcholiené,
dlauhostopené, modré; tyinky modré; nelka erwe-
ná ; tobolka zdužnatélá, ^ji" dlauhá, obsrdcowitá, obrau-

bená, nejastéji 2— Ipauzdrá ; semena 2 nebo 1, er-
né. — Na Domingu, Jamaice. Kwete w lipnu až do
íjna. 5.

Dííwí toho stromu w lékastwí se potebuje a slowe whec
frnnrnuzské, gwnj'nkowi\ swnl. Jádro toho dri'wí jest pretuhé a pre-

tSžké, takže, u wod se potápí ; dlají z nho rozdílné nádohí, n. p. šálky

tecí- Téz pryskyice, taktéž na/wana, wytíkající z kry poranné
nelio ze dewa zwrtaného a zaiiat.ho, w lékastwí se užíwá. W na-
§irJi híznídi strom ten náraninO z|)onnáhIa roste, uabýwaje w délku

sotwa 1'" a w tlaušfku 1
'h'" za rok.

G. tcnkolisfý. G. jamaicense Tausch. Arbor ligni

sancti Seba I. /. 22. f. 2. Rod pedešlému welmi podo-
bný, od néhož se liší listy 2—Šjamýmí, pibírawé zpe-
enými; lístky obwejitými, mnohem tenšími a proswí-

tawými. nežílnatými, nébrž patrn žebratými. — Roste
jako pedešlý na Aniilách.

Poskytuje též pryskyici a dríwí gwajakowé.

G. i)yšlolistý. G. sanctum Lín- Blalc. t. 350. /. 3. 4.

Comm. Iiort. 1. t. 88. Prwnímu rodu welmi podobný;
jest ale wždyckv nižší, kru má tlustší, wn ernawau,
šed skwrnaiau, siowii swraskalau ; vvtwe bakulaté,

pírozdwojovvané í rozliv pýíkaté ; listy zpeené, lístky 4

— 7jamé, wajené, tupé, brotité, 8— 20'" dlauhé, 3—i'"

široké; apíky pýíkaté; kwty okolinostrbaulené. po-

boní a konené, pkn modré; plátky podlauhlé, tu-

pé, jakoby zaubkalé ; tobolka 4hraná ; semena erweuá.
— W Brasilii a Indii západní.

We wlasti díwí jeho jako pedešlých rodw se wáií a pote-
buje a jest prý ostejší a hoí.

\i
NaSuPINEC. PORLIEBA. PoRLIERK.

Kalich stejný, 4lupenný. Plátky 4, sklimené. Ty-
inek 8, na zádech tolikých šupin z lžka wyniklých.
Woreky 4, srostlé, peckowité, hezkídlé.

A', wlahojetvný, P. hygrometrica /?. et Pav. Ke ; li-

sty sudozpcené, 7— 8jarmé: lístkw árkowitých. — W
Peruwii a Cíli na rumowinách.

O listedi jeho se wyprawuje, že rozšííce «e okazuji pow-
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fií jasné, stáhnauce se al« deSUwv. Auinky jako dewa francauz-

ského.

ád 02.

MEDOKWÉTOWITÉ, MELIANTHACEAE.

Kalich weliký na patero klaný, stálý, nestejný : uštu

doleního menšího, dol hrhatého a kápowitého, u wnít
se žlázau medodainau. Plálkw 5, jazýkowitých, jichž 4

dolení sklonité, u prosted spojené, pátý nejmenší. Ty-
inky 4, podplodní : nitky 2 hoení oddlené, 2 dolení

dole srostlé. Wajeník 4pauzdrý, Cnlka s bliznau

na otwero nedoklanau. Tobolka mázdrowilá, 4laloná, 4t

chlopná, chlopnmi vvehnutými 4pauzdrá : pauzder 2se»

menných, pometáním Isemenných, smaknutokídlatých,
po wnilni hran pukajících. Semena wejcowitá, bílku

dužnatého, kle s dlohama malýma, koínkem delším.
Ke; listy strídawé, licliozpeené

;
palisty oddlené nebo sro^

stlé ; hrozny klasowité, mnohokweté. Jediné pokolení znakw á-
dowýdl.

MeDOKWÉt. MeLIANTHUS. HONIGBLUME.

M. siroUstý, M. major Lin. Herm. lugdb, t. 415.

MUL C. á3. Lam. t. 552. Ke 4

—

X wysoký
j
pe pímý,

lysý, skoro dewnatý, maliko bradawinatý
;

pazaušky
zelinn, siwé ; listy weliké, pezinmjící, rapíkaté, strída-

wé, licliozpeené : lístky stícné, 2 —3jamé, wejlté, po-
diauhlé, zpilowané, siwé, 2— 3" dlauíié, po apiku tro-

chu abíhawé ; palisty weliké, wejité, mázdrowité, asi

1*/V' dlaubé, dohromady a se apíkera srostlé ; kwty
weliké, stopeckaté, rozstawené w hrozen ili radji w
latu homolowitau s listeny wejitými, ostrými. — Na
místech wlbkých a bahnitých Pedhoi dobronadjského.
Kwte w kwtnu až do lipna. "^ .

List smrdí máiuiwe jako diinnanowý. ^láza kalicbowá za celý

as kwten roní kapaninu cernawaii, niedowitau diuti náwinné w
takowé hojnosti, ze zatesením ke jako déšf padá, a že listy í p&-

da jsaii jí barweny. Dobrouadjští pedhoané ined ten sbírají a je-

dí; pikládají inu moc posilowati žaludek a dobe žiwiti.

ád 63.

RAUTOWITÉ. IIUTACEAE,

Lstrojnost kwtu jako kacibowitých. Tobolka 3— 5-

pauzdrá : pauzdra pak na koncích rozdlená a neja-
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steji podlé šwu bišního pukající/ skoro wždycky mno-
senicnná. Semena bílenalá. Kel zavvený, oblaukowai
kiwý, s koínkem wzliru obrácen}'ni.

Ke nho byliny ; listy stídawé, rozmanit dlené nebo nej-
stoženCjši, ídko celé, žláznatS tekowané, bezpalisté ; kwty o-
bojaké , pravidelné, konenéj wrcliolieiié nebo ojedinle, žluté,

málokdy bílé.

Sem náleží 30 rodu (we 4 pokoleních) rosfaucích w starém
swt, krom 4 w pásmu seweromírném. Teky pochodí mchý-
ky silicí naplnnými a odtud naí zápachu silného, nejíastji ne»
|)Hjemného.

Hauta. RuTAi Raute.

Kalich 4- málokdy 3— Sdílný, stálý. Plátkw toli-

kéž nehetnalých, prílžícowilých. Tyinek dwakrát wíce
plátkw. Dr mednalých 10—8 na teri podplodním.
Wajeník podepený o nožku llustau, krátkau. nélka
!. Tobolka zakulallá, rozdlená na tolikéž pauzder co
plátkw.

J{. obecná. R. graveolens Lín. Plenk t. 332. Duhám.
1.1. 61. Schk. t. 115. Hayn. 6. 1. 8. Diisscld. 1. /. 19.

Wagn. I. t. 34. Rauia domácí Mat. Haj. 217. B. Rauta
domácí neb zahradní Mat. Wcl. 2o3. C. Poloke nebo
bylina lysá, siwá. Koen dewnalý, wtewnatýj lodyha
I'/?— 3' wysoká, pímá, tuhá, oblá, málo wtewnatá ; li-

sty apíkaté, w okresu wejité, siwé, dwakrát anebo ti-
krát wyštérbené: osecky podlauhlé, klínowité, obvejn
tupé, tlustaunké, nadužnatlé, nejhoejší obwcjiloklíno-
wité nebo píkopisowité ; listeny podlauhlokopinaté a

kopinaté ; kwly na ídkých neprawideln rozdwojowaných
wrcholicích : prwní na konci hlawní stopky óplátkowý a
lOnuižný, ostatní wšecky -iplátkowé a 8mužné} plátky
wejité, silné prohlubené, Ižícowíté, náhle w nehet znu-
zené, po kraji celé nebo zaubkowané, žluté, názelené ;

wajeník krátce wejcowitý, mnohými bradawikowitými
žlázkami posetý ; tobolka zakulatélá, o 5 lalocích néjí-
cích, zakulatélých, zapuštnými žlázkami dubkowaná. —
Na kopcích wýslunných, suchoparných po Ewrop Jižné.
Kwtc od erwna do srpna. "K-

Na zapáchá siln a nepíjemn, a w nejdávnjších asech
byla w lékaství wážená ; též i nyní se k témuž cíli potebuje ;

ftaí ímané jí potebowali co koení, což tu a onde podnes se
stáwá.

i. rozcwená.^. divaricala Ten. Rrichcnb.pl. cr. 8./.
187. R. crithinifolia il/onc. Podobá se pedešlé, liší ae ale
wlší zelenoslí, osecky árkowilokopisowitými^ wrcho-
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líky potom rozewenýmí , plátkv dole píšípowijými,
odslálými, lupýnii. — W lMvr()|) jižné ohconá.

AuCinky má pedtfslého rodu.

R. Lislenald. R. bracteosa Decand. Též raute obecné
podobná ; listy tmaw zelené nebo siw orosené, ose-

ky hustší a i osecky apíkate', které poslední obweji-
to- nebo podlauhlokopisowiié ; obzwlášt rozeznáwá se

listeny welikýníi, širokými, wejitými nebo srdit^nii;

plátky hluboce Ižicowité ; tobolka kulowatéjší : lalok
ostrých, khmnjících. — W Ewropé jižné obecná, též

w zahradách. Kwéte vv kvvélnu a ervvnu. H*
Užitku predešljclí.

IIakmala. Pf.ganum. Harmelkadte.

Kalich bdíln}', stálý : uštw dlauhých, dole asto
zubatých. Plátkw 5. Tyinek tí-ikiát wíce nežli plát-

kw : nitky dole rozšíené. Cnélka irojhraná. Tobol-
ka pínožniitá, zakulatlá, Spauzdrá , na konci troj-

chlopná, mnohosemenná. Kel rowný.

//. mnohodílná. P. Ilarmela Liru Blah. t. 310. Lavi.

t. 401. Bull. t. 343. Schk. t. 21. Lesní nebo ture-

cká rauta Mat. WcU 2b0. Koen dewnatý, 2— 3' dlau-

hý, wyhánjící lodyh nkolik jarních, obyejné od dola

wtewnatých, asi 1—2'wysokých, lysých, oblohranatých ;

listy stídawé, sedawé, tunaunké, siwé, netekowané,
dolení 3— bsené : lalokw neprawideln mnohodílných,
lalokw árkowiiých, celých, wezpod naddutých, hoe-
ní toliko wyštpiané : lalokw obdálných ; kwéty dosti

weliké, ojedinlé, stopekaté na konci rozeli anebo
stíné listm ; kalich trochu delší koruny ; uštw kopi-

natých, ostrých anebo protisených ; plátky odstálé, po-
dlauhlé, tupé, 7— 9'" dlauhé, 3žilé, bílé, wezpod zelena-

wé : cnélka jakož i prašnlky pak ponakraucené ; tobolka

kuiowatá, Sbrázdá ; semena mnohá, hranotoledwinowitá.
— Na písinách Ewropy jižné, Lewantu, Krymu co ob-

tížná buina. Kwte w erwnu ai do srpna. "^ nebo ti-

Na zapáchá nepíjeinnP, rlmtaá horce a štiplawS a žene na

inoC. Turci potebují semeno místo koení, ímž prý se ob;<irstwu-

jí a opíjejí ; též jím kadí. Semena pražená a kyselinau sirkowau
truzená, dáwají barwu turecké pízi dosawád newyrownanau.

\
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ád fi4.

BLAHOWOISOWITÉ. DIOSMEJE.

Kalich a koruna jako pedešlých ádw ; koruna
nákalichowá, nkdy žádná. Tyinky prosté, málokdy je-

dnobratré, tolikéž co plálkw anebo dwakrát wíce, po-
lowika nkdy bez prasníkvv. Pestík z 5 nebo 4 (id-
eji z klábnejších anebo jediného) worok, srostlých

aneb oddélenýcb, jednopauzdrych, 2— po ídku iwa-
jených. Cnlky \v jednu srostlé anebo dole oddlené
a toliko nahoe srostlé a bliznau brázdowanau nebo la-

lonatau ukonené. Woreky oddlené nebo w tobolku
srostlé, po swu bišním pukající; oplodí na dwé se roz-

lupující, a wnilní zpružné rozskakujicí. Semena bí-

lenatá nebo bezbílená. Kel rowný nebo kiwy ; koí-
nek asto vvzhru obrácený.

Stromy ne!>o ke, ídce byliny. Listy strídawé nebo stíífíné,

jeduoduclié, trojené nebo licfiozpeiMié, wezpod Pasto žláznate teíko-

wané. bezpalisté. Kwety obyCejní; obojaké, prawidelné, asto w
úžlablCkácb nahlauí.ené, okoliíípné nebo cliocboliCené, nkdy hroznené
ano i ojedinlé nebo konené, liílé nebo Cerwené.

lilaliowonowité obsahují asi lí/j sta rod w 35 pokolenob,
jiiliž wíce •>

g náleží pásmu niírnémii na jižné polowici zejne ; ostat-

ní rostau mezi obratníkoma
;
jediná w Ewrope. Wšecky rozeznáwají

se prwky pryskyiCnými a siliCn>mi, jimiž pocbodí jejicli zái)adi,

silný ano i nepíjemný
;
jiné mají jeste obzwiáStní wytaženinii.

ád rozdluje se na patero podadí.

A. Kwty nejasteji neprawidelné.

1. TErFDAffVmrÉ. Pestík nahý. Listy zpe-

ené.

2. KUSPAROWirÉ. Pestík obklíený wncem
bakowilýni nebo brncowitým. Listy trojené nebo je-

dnoduché.

B. Kwéty prawidelné.

3. MRSTNOPLODOJFITÉ. Plátky a tyinky lž-
kowé. Bílek dužnaiý nebo žádný. Dlohy weliké, wej-

ité. Listy jednoduché nebo složené.

4. BOnONKOrmÉ. Koruna a tyinky lžkowé.
Bílek dužnatý. Kel stední. Listy jako pedešlých.

5. BOŽSKOjrOOJTlTÉ. Koruna a tyinky ná-

kalichowé. Bílek pelenký nebo žádný. Listy jedno-

duché.



272

Podadí 1.

TREJVDAirOiriTÉ. DIGTAMiXEAK.

TfÍEWDAWA. DlCTAMNUS. DlPTAM.

Kalich Slupenný, padawý. Plátkw 5, nelielnatých,

nestejných : 2 hoení zpímené, 2 postranní odstáló, 1

dolení sehnutý. Tyinek 10, sehnutých. YVajeník na
konci žl.íznat bradawinatýj na nožce krátké, tlusté,

plilaloný ; nelka sehnula, šídlovvilá, s biiznau malau,

tupaunkau. Plod z 5 mchýíkw, wnitní hranau sro-

stlých, smáknutých, dozráním se rozdlujících, podlé
šwu bišního, wzhru obráceného pukajících, I— 2se-

menných. Semeno wnitní wrslwau obplodí se wybr-
kující.

T, bílá. D. albusZíM. Jacq. ausf. t. 528. Pimk t.

325. Schk. l. 114. Sturm f. 6. Hayn. 6. t. 7. DUsseld, 3.

t. 5. Tewdawa Mat. Wel. 244. Tewdala, tcmdala, je-

senka. Koen tlustý, wtewnalý, dewnatý, blawý, wy-
hání jednu nebo nkolik lodyh jarních, ('/s— 2' wyso-
kých, jednoduchých, pímých, slab probýbaných, o-

blých, dole pýitých nebo hunikatých, nahoe žláz-

nat lepnatých; listy stídawé^ lichozpeené, 3—ójamé:
apík auzce obraubený : lístky eliptiné, podlauhlé nebo
wejité, tupaunké, ostré, ba i zakonitéj nestejn zpilo-

wané zuby ostrými nebo tupými , proswílaw teko-
wané, wezpod ídce pýité; hrozen weliký, pkný, na
lodyze konený, složený z 12— 15 kwtw, 2" širokýchi

nachýlených, obyejn zdélí stopeky žláznaté, u její-

hožto zpodku listen árkowitý a na prostedku ješt ji*

ný, aneb 2 slídawé ; lupeny kalichowé árkowit kopi-

naté, ostré
;

plátky eliptiné nebo eliptin kopinaté,

z našpinawla bled ržowé, s tmawjšími žilami a neh-
tem co lupeny kalichowé dlauhým; wajeník huatý,
žláznatý. — Na stráních wyslunných skalnatých po Ewro*
p jižné a prostední. Kwte w kwtnu a erwnu. "4-.

Celá naí a kwt zapádiá siln, dosti píjemn, ináiniw. Sili-

ce we dne za powtí sucliélio a teplého z kwtii wydyiiuijící dlá
okolo rostliny páru, ježto dle liodnowruýdi pozorowateliiw jest xa-
pálitelná. Koen její druhdy w lékastwí (radix dictanini) býwal
oblíben. Rostlina pro ozdobu w zahradách se sází.
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Podadí 2.

KUSPAROniTÉ. CUSPARIEAE.

KuspARA. Galipea. Galipea.

Kalich krátký, ózubý. Plátkuw 5, srostlých w
korunu opicowitau nebo welmi pribUženvch : irubky
králko, obok, uštw rozložených, ostrých. Tvinek
4

—

1 podplodních, trošíku wáznaucích na plátcích, ne-
stejných, nkdy wšech plodných, asto 2 delších, praš-

níky nesaucích, a 2— o kratších, neplodních. Medník
potom jakoby klenutím wajeoník obkliujúí. Cnélek 5,

w jednu srostlých a dlajících bliznu 4— bbrázdau. Wo-
rekíiw h a ponietánín) mén, dwojwajenych : dwojwa-
jené ponieláníni jednoscmenné ; wnitní oplodí oddlitel-
né. Dlohy weliké, swraskalé, dwojuché.

Stromy, ke lysé; listy stídawé) jednoduclié, složené; stopky
lížlabíkowé, imioIiokwlé.

A', angosliira. G. officinalls Han. Strom zwýši
12— 20', kmenu 3—5" tlustého; wtwe neprawideln
rozšíené, s korau šedau , hladkau ; listy na rapících

strewíných i delších, trojené ; lístky na krátkých apíd-
cich, skoro zdélí apíka, nejcelejší, obak zaužené, lysé,

lesklé, zelené > kwty bílé, na hroznech dlauhych, stop-

katydí, úžlabíkowych a konených, nepíjemn zapá-

chajících ; kalich krátce zwonkowitý, chlupatý, 5zubý í

plátky 1 " dlauhé, dole w trubku krátkau srostlé, ostat-

n podhnuté, chlupaté, 2 trochu delší a širší ostatních;

tyinek 1 nestejných: 5 neplodných, trochu delších, se

žlázkami drobnými, okraulilymi, 2 kratších s welikými
prašníky ; wajeník dole obkh'ený terem píkožowi-
tým j nlka a blizna jednoduché ; tobolka srslnatá, o
1—2 semenech zakulatlých , erných. — Na wrších

Kolumbie, obzwlášl w kraji Karonském a nad Orino-
kem. Kwte w srpnu a záí. 5*

Od tolio stroiiiu pochodí prawá kra angoslurn ilí nngusturay

pemocná, korenii liorkú, aiiMnkeiii cliine a kaskarile podoboá, a
dáwno w Americe k aucelm lékaskjm iižiteCná. Též asi ped 50
lety do Ewropy se pfiwezla, hýwajíc ale pomídiánu korau jedowutaii

jí podobnau, nngostura nepraná jmenowannu, pišla w nepumeté

K. lékaská. G. Cusparia Hillair. ns. t. \. Cusporia
febrifuga H. et Boitpl. rq. 2. t. 57. Lam. t. 923. Bonplan-
dia triíbliata Willd. Trati. arch. t. 90. Hayn. 1. t. 18.

Strom dost wysoky s korau šediwau, rozhami oblými,

zelenými, drobn a šed lekowanými 5 list7 stídawé.
18

•
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nahoe smeslnané : apík 8— 10" (llauliV, nesanrí tri

lístky dlanit postawené, hladké, lesklo, wejcilé, podlau-

hlé, ostré, celé -, palisly nižádné ; kwély bílé, w úžlahí-
kách lislvv hoeních ro/postuvvené na hrozny co list

dlauhé ; kalich pízwonkowilý : ušlw dosti hlubokých,

wejcit}'ch; koruna tikrát delší kulichu, z ó pláikw na

nilky pirostlých, a tak korunu Iplátenau pedšla wuji*

cích; kalich a koruna pikryté chlupy chomáenymi

;

tyinek 5— 6, jichž 2 prašníkeni opatené, neplodné,

dole rozšíené, nesaucí plátky; wajeník tupé óliianý,

bpauzdrý: pauzder Iwajených, obklíený, dílem zakry-

tý terem; nlka jednoduchá s bliznau ólalonau; plod

z worekw o na spolené ose, Ipauzdrých, Iseinen-

ných, 2chlopných. — VV Americe jižné podlé Orinoka,

též i w jiných krajinách a na blízkých ostrowech. Kw-
te w srpnu, záí. 5 •

Od toho stromu |)owo(lili jiudá prawan anguslurn, jest jí

owš«Mi> podobná, slabšídi ale aiiCinkw ; nicmén ji potebují wo
wlasti jako prawau.

PlJCHOI-lST. TiCOBEA. TlCOREA.

Kalich ozuby. Plátkw 5, w korunu tplátenau,
nálewkowitau slepených, s trubkau dlauhau, krajem
rozloženým , na patero klaným. Tyinek 5— 8 , jichž

2—6 asto neplodné; nilky jednobratré, na trubku ko'

runovvau pilepené; prašníky prosté, bez píwésku.
Cnélka I," blizna hlawatá, ólaloná. Wajeník blalony :

pauzder 2senienných. Wénec dužnalý, uatý, u zpodu
wajeníka. Worekw 5, tupých, na hbet kýlatých,

s wnilním oplodím oddlitelným, sedících na nožce
tlusté, na konci w ter .^pramenný rozšíené.

Ke lysé; listy stiídawé, 3Ustkaté; wrcbolky stopkaté.

P. jasviínokwétý. T. jasminiflora Hillair. bull phil.

10. y. D. Sciuris multiflora Nees et Mart. n- acf. bon. li.

/. 18. y. A. Ke 6— 8' wysoký ; lístky wejitokopinaté,
zakoníte, w apíek ztenené; laty béwníké ; tyinky
2— 6 neplodné. — W Brasilii blízko Rio-Janeira. Kwte
w erwnu až do dubna. '^.

P. protiziinniiný, T. ebrifuga Hillair. Pe asto
stromowilý; listy trojené: lístky kopinaté, zakonité, w
apíek ztenené; laty smstnané ; tyinky 3— tí, ne-
plodné; kwéty o polowiku kratší nežli u pedešlého;
listeny skoro listowité; nélka wystáwající. — W Minas-

geraesu w Brasilii. Kwéte w lednu až do kwtna. 5
nebo \ .



Domníwají se, ie ten rod jest toliko odrodkein pfedeSlého.

Zeinkowé pijí šfáwii z listu prwnílio rodu proti cliorobe, to-

las , n Kwropaiinw fniwl oesin zwaué. Kra druLc jest prelioká,

Kwruskawá, a inocne zaliání ziumici.

JiNoCaSKA. MoKMERA. MoNlERE.

Kalich ódíln}' : uštw nestejných. Plátkíiw 5, w
korunu neprawidelnaá, L?pyskau srostlých. Tyinek 5:

nitek jednobratrych, pirostlých na trubku, 2 plodných,
3 n«;plodnych. Cnelka I. Worekw 5, nebo mén
ponietáiiini, dole pirostlých, 2chlopných, Isemenných,
s wnitním oplodín) oddlitelným. Semeno s bílkem ten-

kým, rohowiiým ; kel píekocený s korínkenj ohnutým,
dlohama listowilýma, ledwinitýma, na dwé klanýma.

J. huatá. M. triíoliíi Un. Aub. 2. /. 1'd?».' Lani. 1.

Ó9G. .Jaborandi Mnrcg. f. 36. Piso. brus. 215. Zelina s

lodvhau dole dewnaiau, lysau, nahoe pípýritau, má-
iowiewnau, nejaslji sochatau ; listy dost weliké, dole-

ní stíné, hoení stidawé, trojlíslkaté : lístky rapíko-
wané, wejité, podlauhlé, ostré, 2" dlauhé, poseté pro-

swítawýini tekami ; stopkv ojedinlé , úžlabíkowé a

konené, socháte: wlwí rozewrených, nesaucich w roz-

porách kwt jeden; ostatní kwlv rozpostawené po
wnitní stran obau wtwí ; kwty bílé, malé, stopeko-
wané, a plody ausirojnosti naduwedené. — Na ostrou
Kayen a w jiných stranách jihoamerických. Kwte sko-

ro poád. O.
Koen její jak pertráinowý dmti a západin prudkýdi po-

treliiije se k wyliánSní potu a inoCe ; též proti jedowatjm liaubám a
iiiauioku prosp/wá.

Podadí 3.

MRŠTNOPLODOmrÉ. PILOCARPEAE.
Kwty obojaké. Kalich na 4— ó klaný nebo ó— 6-

díloý. Plátky 4 — 5. RJedník koflíkowitý , celý nebo
4— ódílný, mezi tyinkanii a wajeníkem. Woreky 4,

dole toliko spojené, 2chlopné, I- 2semenné.
Ke ; listy stíoé, Slístkaté, žlázaat tekované ; wrdiolíky

ážlabíi:kowé, sodiaté.

Ampák. Evodia. Evodia.

Kwty obojaké. Kalich na \— 5 klaný nebo 4— Sdílný.

Plátky 4— b. Medník koflíkowitý, celý neb 4— Sdílný, mezi
tyinkami a wajeníkem. Worekv 4, dole toliko spoje-
né, 2chlopné, I—2semenné.

Ke ; listy stríné, 3lístkaté, žláznatS tekované ; wrdiolíky
úžlabíkowé, íodiaté. j^u^u »,i.„,i ».

18*
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A. sirolistý. E. lalifolia Decand. Ampacus lalifoíia

Rumph 2. t. 61. Ke weliky, ií-kdy stroin ztlausti mu-
že; kra hndá, šáwnatá , snadno slupliwáj listy

na dlauhých apících , složené ze 3 lístkw, 8—12'
dlauhých, 4" širokých, wejilých, ostrých, na rubu wln-

kowaných; kwély drobné, na latácli úžlabíkowých, a-
píku delších, newonné; plod obyejná složený ze 2
worekw zbobulelých, jako semeno koriandrovvé weli-

kých, zelených, obsahujících po semen leskloerném,
co hoiné semeno welikém, bezchutném, pak na 4 chlo-

pn rozpuklých. — W ídkých kowinách pomoských
na Molukách. ^ ,5 •

Jeleni rádi hryzau kiirii silné wonnau. Ze kmene prýští se

pryskyice žlutá, twrdá, ku kadní a j)ripewnní hrotw na jilce.

A. prolizimnicný. E. íebrifuga Hillair. iis. 1. 4. Esen-
beckia febrifuga Mart. gen. 8. t. 233. DusscUl. SuppL 3.

1. 20. Strom 30— 40' wysoký, s koraii žluiavv šedau ;

lístky kopinatoelipliné, ostré, 4" dlauhé, Vj-í' široké

;

lata konená, pýíitá, Ci" dlauhá; kwty jenom Ví" dlau-

hé ;
' niedník jednoduchý. — Na chlumech w Brasilii.

Kwte vv vinoru a beznu. 5-
Kra jeho jest v/eliiii hoká, jako angustura, místo níž i asto

se potebuje; w obchodu slowe chiiia hrasilsk.

A. úz/ioUstý. E. triphylla Decand. Fagara Iriphylla

La7n, Ampacus angustifolius Rumph 2. t, 62. Xantho-
xylon triphyllum. Podobá se pedešlému, jest ale we
wšech ástkách menší a kovvítý j listy 6

" dlauhé, 2'/?" ši-

roké, o 3 lístcích wejitých, zakonitých, na rubu ly-

sých ; laty poboní, rozkladil wlevvnaté, homolowíté,
asi co apíky dlauhé. — Na Amboin a Filippinách.

Kra siln wonící slauží ku kadní.

Podadí 4.

BORONKOWTrÉ. BOROINIEAE.

BORONKA. BORONIA. BoROMF.^

Kalich na twero klaný. Plátky 4, wcjité, stálé.

Tyinek 8, ideji 4, plátkm stíné plodné, 4 sirídawé

neplodné : nitky brwité, wehnuté. Cnlky 4 zpímené,
piblížené nebo srostlé. Woreky 4, dvvojpauzdré, u
wnit srostlé w tobolku 4lalonau, 4pauzdau. Semena
w každém pauzdru píojedinlá, wejiiá, smáknutá. Kel
rowný vv bílku dužnalém s koínkem dolením.

B. zpilkoivand. B. serrulata Snúlh. iraits. t. 2. Kí-
ek ; listy trapezowité, ostré, naped zpilkowané, lysé.
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lekowane žláznaté; stopky n&Iiromadné, konené;
kwly pkné ržowé 5 tyinky drnslawé , 4 delší, na
konci rozšíeno w ter skoro obsrdilý, s bradawikau
hlawikowitau, sedawau. — Na iNowéiu ílollandu."]!

.

K/tik kwtaucí jest prawau ozdobau iiašidi skleníku.

Kaiísopach. Cymisosma.

Kalich 4lupenný: lupenw 2 skoro menších. Plát-

ky 4, kopinaté, rozložené. Tyinek 8, stídaw na lž-
ko a na dolejšek plátkw pipewnéných. Ter dužnatý,
osmihraný okolo wajeníka. nlka 1, pímá. Bobule
4pauzdrá: pauzder u wnit papírowitých, jednosemen-
ných. Kel koínku krátkého, dloh eliptiných.

K. stopkatý. G. pedunculata Decand. Jamboliíera Lin.
Vahl. symh. 3. I, 6l. SchoU. Rut. 3. t. 2. 3. Ke 4' wy-
soký nebo strmek zwýší muže s korau šerau, koen-
nau, koenem erwenožlutým, ostrým ; listy delší tí ",

2—2'/i" široké, kopinat eliptiné, slíné, celé, teko-
wané ; kwly chocholíené

; plátky árkowitokopinaté ,

tikrál delší kalichu; plod podlauhle kulowalý, se sko-
ápkau tlustau , ernozelenau , a dužninau wodnatau,
chutnau, modrau, w níž 4 semena twrda, blawá. — W
indii wýchod ní. \ .

VVšecky ástky ciuitnají siln koením, list a plody obzwlášt
kHidieiii ; listím nakarují uiádru.

Korea. Correa. Corrba.

Kalich 4zuby, slálý. Plátky 4, dole písklimené,
nebo w trubku dlauhau srostlé. Tyinek 8 pod terem
podplodním, Sžlazým. Wajeník Sbrázdy ; nlka 1,

stálá. Tobolka ze 4 praskawek uatých, smáknutých.
Semena we wšakém pauzdru 2— 3, lesklá, u wnit pi-
pewnná ; dlohy wejité, wn wypukl.

A', bílá. C. alba Andr, rep. t. 18. Fcnt. malin. t. 13.

C. cotiniíolia Salisb^ par. 1. 20. Ke zwýší muže, wšu-
de , též i kalich a wenek plátkw pikryté kupkami
chlupw, wýstedn se rozcházejících; listy siíné,
wejilé, wezpod blo - nebo ryšawoplsnaté, l" dlauhé,

^/i" široké ; kwty 2— 3 úžlabíkowé, '/V dlauhé, bílé,

anebo u wnit bled pleowé. — (Na INowém llollandu.

Kwte w dubnu až do lipna. \ .

Na Nuwém Jtiiowalisu potebují listí její na místo taje.
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Podadí a.

BO'lSKOWOOJnTÉ. DIOSMEAE.

BoŽSKOWO. DlOSMA. DlOSMA.

Kalich sdílný, s terem Slalooným srostl}. Plát-

kúw 5. Tyinek 5 ; nitky na konci žlázu nesaucí. To-
bolka z 5 praskawek, rohem ukonených? nitrooplodí

odpukawé. Semeno we wšaké praskawce jedno s klem
pekoceným.

Ke listí nmoliého, úzkého, žláznatélio, wunnélio, kwítí dro-

bného, bílého nebo ržowého, ojedinlého nebo wrdiolioeného. Wše-
cky na Pedhorí dobronadjskéin rostaii.

B. srslnalíj. D. hirsuta Thnnh. IVcndl. coll. 1. t. 27.

Ke zwýší muže, wptewnatý, nášediwv. srslnatý ; listy

roztraušené, árkowjté, 10'" dlauhé, V^'" široké, ohle

žlábkowilé, wezpod tiipe kylaté, hrotité, žláznalé, Iiua-
tosrstnaté; stopky konené, jednokvveté, píwrrholiené,
hstu kratší? kalichy srstnaté ; plátky obwejité, kalichu

delší, namodralé.
Celý ke mnoho obsahuje silice a líbezm^ woní ; asto se po-

tebuje proti zastawení moCe a proti kreCni.

TeHOZEW. BaROSMA. BtlKKOSTRAUCH.

Kalich odílný. Plátkinv 5. Tyinek 10, ó ped
plátky slojíoícli. noplodnvch, plátkowilých a dMají-

cich wnec olupenný. Cnélka šídlowitá, s premalíkau
bliznau. Tobolka z ) praskawek I — ^senienných.

T. zcjhowamf. B. crenata Kauz. B. odoraluni IVilld.

Diosma crenata Liru Lodd. cah. t, 404. D. latiíolia Andr.

rep. 1. t. 33. Parapetilafera odorata JVcndl. coLl. J. t,

15. Ke málo wyšší stewíce, wétwí hladkých, hndých,
rozeh dlauhých, bwných, jasné zelených, tyhranných;
listy stídawé, wejité, nkdy podlauhlé, dole zúžené,

1— Vi-í' dlauhé, '/s—V^" široké, kožnaté, tupé, žeber
málo wystáwajících, wezpod žláznat tekowané, rhrnp-
law zejkowané, lysé, na líci syt zelené; stopky 3— 4'"

dlauhé, úžlabíkowé, listeny 8— 4, kopinatými, ostrý-

mi pikryté, píojedinlé: plátky weliké, bílé, weji-
té, podlauhlé, rozložené, dole brwité, wn žláznaté ;

nitk^y plodné kratší plálkúw, brwité ; praskawky weliké,

žláznat bradawinaté, žlutawp zelené, o jednom seme-
ni ernéu). — iNa l*cdhoi-í dobronadjském. Kwte W
ijnu, listopadu. \ .

i
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LislT tolio k, buku, boko CiH -locho na/.waoé, jsau západut
I)ri>nika\vélio. olizwlájt rautowéinu a kafrowéuui potlohnélio. Hotento-
ti od dúwna ji' li a jinjih tolio pokolení a pedešlého rodu potehují
\* lvka»(H( a liojictwí, a nedáwiio i w Kwrop je zatli potebowati.

7'. zpilowany. B. serratifolia Lodd. cab. t. t373. Bot.

mag. t. 456. Tratt. ihcs, t. 69. Vint. nialtn. t. 77. Diisscld.

17. /. 9. Bnrch. voy. I. p. 476. ic. Par. serrala Jf^endl.

cidl. i. /. 3Í- Píede^iléinu podobný; pe a wlwe lisa-

ué, lesklé, i s ro/hami zelenými, tisaw nablilými, nej-

lysejší ; lisly sliicné, árkowit kopinaté, tupé, tupaunce
zpilovvané, w každém lížlabíku zubowéni žlázku mající^

na rubu ro/iraušené žláznaté, nejlysejší, wezpod hla-

wní žilau a dwma žebronia opatené; stopky lážlabí-

kowé, ojedinlé, nahoe nesaucí dwa listeny kopinaté,

na dolejších wérší, l'j"' dlauhé, na hoejších kratší a

užší ; hned nad nimi ješt nkolik listenw árkowi-
tych, kalichu kratších ; ušty kalichowé wejitokopinaté,

(iipaunké; plátky kopinaté, podlauhlé, tupé, kalichu ti-

král delší. — Tamtéž
Potebuje se jako pedešlý, a listy jeho s^lowau búko dlnuhé.

SWILOKLEC. EmPLEURUM. EmPLEURUH.

Kwtv pomctáním jednodomé nebo mnohomanžel-
né. Kalich na lwero klaný. Plátky nižádné. Tyinky
4; prašníky delší tyinek na konci žláznaté. Woreky
2, ideji J, na wnitní stran opatené bliznau wálco-

witau, zubowitau, pak luskowité, 2chlopné, Ipauzdré, 2»

wajené. pometáníni Iwajené. Semeno lesklé. Dlohy
nestejné, swinuté.

S. zpdkowoný. E. ser rula lum Sol. Smilh exot. 2. /.

6-í. E. Aitoni Omel. Diosma unicapsularis Lin. fil. D. en-

sata Thunb. Kíek lysý, žláznatý, 4' wysoký , wlwí
n)ctlowiiých ; listy strídawé, 1" dlauhé, 2'" široké, lízce

árkowit kopinaté, zpilkowané, jako máta kadeawá za-

páchající ; kwty drobné, po 1—8 w úžlabíkách. — Na
Pedhoi dobfonadjském. Kwte w erwnu, lipnu.'^.

Listy jeho pidiáz^í k nám jiuenetn íSžkowoa zejkowaoého.

Hád 65,

ŽLUTODREWOWITÉ. ZJNTHOXYLEAE.

Kalich na i— ."> klaný nebo 4— ólupenuý. Plátky

i—b, z lžka wyniklé, zídka žádné. Kwty dwojdouié :
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samí ^ tyinkami prostýnu, s tolika a dwakrát tulika

co plátkúw a nejastji s kyptein wajeóníka. K^ve-

ty samicí tyinek žádných anebo zakrsal^ch; plodoli-

stvv tolik co plálkw anebo niéne, srostlých anebo pro-

stých. Woreky 2wajené. Cnelky oddlené anebo
srostlé; taktéž blizny. Plod bu z mchýiíkw oddéle-

Hých, nejastji 2ch[opných, bu bobule ili tobolka,

I— 2—ópauzdrá ; woreky a pauzdra I—2semenné. Se-

meno wisuté, bílenalé. Kel zawený, rowný nebo na-

kiwený, s koínkem wzhru obráceným.
Stromy nebo ke; listy stídawé uebo stíCné, jednoduclié ne-

bo asto zpeené, nejastji |)roswítawS tekowané, bezpalisté. Kwe-
ty innolioniaDŽelné nebo dwojdomé, prawidelné, úžtabíkowé nebo
koneCné.

Sem náleží asi 70 rod (w 11 pokolení(:li)i ježto rostau z nej-

wetšího dílu w horkém pásnm ; málokteré w obau mírnýdi. Jako
pedešlé jnají mnolio silice a pryskyice, krom bokébo prwku; n-
které také barwinu žlután.

Rozdlují se na twero podadí.

1. BOBOjrCOmrÉ. nlky rozdlené; tobol-

ky; semeno pímé; kel pekocený, nejastji bezbí-

léný,

2. ŽLUTODREIVOWITÉ (wlastn). nlky sro-

stlé; tobolky; semeno pekocené, bílenaté.

3. KIDLATCOfFirÉ. nlky srostlé. Lžko
terowité. Plod nepukawý, I— bpauzdrý : pauzder I —2-

semenných. Bílek tlustý. Dlohy plochaunké. Koínek
hoení.

4. KOZARKOJFITÉ. nlka žádná; blizen h.

Worekw 5, Ipauzdrých, ušly žláznatými, zwelielý-
mi obklíených. Semeno wisuté. Bílek žádný. Kel ro-
wný s koínkem hoením, dlohama dužnatýma.

Podadí 1.

BOBOWCOWITÉ, CONÍNARAGEAE,

PCPOLATEK. OmPHALOBIUM.

Kalich 5dílný, stálý, ped rozwitím slrechowitý. Plát-
kúw 5. Tyinelc 10, nejdoleji jednobratrých anebo skoro
mnohobratrých. Worekw ó, jednonlených, 2waje-
ných, s nkohka asto pometalými. Mchýíkw 5— 1,

luskowitých, 2chlopných, pukawýcii, nožkatých. Seme-
nadw nebo ojedinlá, na dolejším dilu šw mchýíko^
wých pipewncoá, míscnatá, bezbílená, dloh tlustých.
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P. obecný. O. pinnaluiu Deccaid. Connarus pinnntus

Lam. t. ^72. Cav. diss. 7. t. 222. Rheed. G. t. 2 i. Strom
zwicí šwcslkowélio ; wétwe deném napinén ; listy licho-

zperené, I
—'Jjamé: lístky wajenopodlaiihlé, ostré, o-

bak nejlysejší, zpeenožebré , se žebry postranními

stíkawými ; kwety drobné na latách konených, pro-

dlauženych; plátky dole 2štétinné ; wajeník ojedinlý,
plsnatý ; tobolka í'/?" ^dlauhá, '/*" tlustá, žlutá, na hbe-
tu pukající, obsahující semeno bobowité, wálcowité, er-
né, w dužnin zelenawé. — W Indii wýchodní na lu-

kách písitých, Kwéte w srpnu, zraje w prosinci. 5*
Owoce rozmakané potebuje se na audy ztuhlí ; olej ze se-

men na liedelky ; zwaenina listowá proti otokin wodnatýin a uknutí.

Klínoplod. Cbestis.

Kalich na patero klaný, ped rozwitím chlopnitý.

Plátkw ) i s JO tyinkami prostými nejdoleji z kali-

chu wyniklých. Méchýík 5 (1—4 nkdy pometají-
cí) , oddlených, Inlených , pínožkatých , kožna-
tých, 2chlopných, luskowitých, na hbetu pukajících,

asto wn a wnil s chlupy žáhawýnii. Wajeka we
wšakém pauzdru 2. Semena ojedinlá, na dné kolmo
stojící, bezmíšená. Bílek dužnatý. Kel pímý s dlo-
hama listowitýma, koínkem hoením.

K. jedomij. C. monadelpha Ro.ib' ind. 2. t. 454.

Ke; listy líchozperené, 2— 3jarmé, nejlysejší: lístky

wejilokopinalé, zakoníte, lesklé. — W Silhetu Indie

wýchodní. \ ,

Dužninn wysoce žlutau, 8«*meno zaobalající, zemkowé jedí.

Stawiplaw. Brlcea. Bhucea.

Kwly ])ometáním Ipohlawé nebo obojakc. Ka-
lich 4dílný. Plátky 4. Samec: lžko 4laloné ; tyinky
4, podplodní. Samice nebo oboják: tyinky 4, neplo-
dné nebo plodné \ woreky 4, oddlené nebo písro-
sllé ; nlky žádné ; blizny naštowicowiié. Peckowice 4,

Ipauzdré, Isemenné : bílek skrowný. Kel pekocený,
dloh wajených, dužnatých.

S obecni}. B. antidisenterica Mdl. ic. t. 2b. Herit.

i-l. 1. 10. Brue it. ^ 21. Lam. 1. 118. Hayn. 8. /. 24.

DUsseld. 9. t. 8. Ke pímý, mladému wlaskému oechu
podobný. Listy dlauhé, lichozpeené, ójamé : lístky

d dlauhé, nejcelejší, wezpod na zebrách jako i rozhy
rezawé huaté i hrozny úžlabíkowé, petržené klasnalé;
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k.iliíli huay ; koruna sí)l".va kíilicliii rlel.š. iiwnitr nachowii.
— W Ahysinii podlé údolí. KwtMe w duhmi, kwinii.^ .

SeiKiíaiié rostlinu tu wib^c /nají, a co lék proti úplawici
solie wáží. KoFtn olauptinv a usust-ny na pracli rozmlují a tl"-iu»

'2 lžíce ho neinorii)íii podávvaji. N«k'ií s*^ domnwají, aí Kiw, ž«
od toho ke po(lu>dí aiigostura n|)ra\vá, jedowatjili auCinkw.

PaJASAN. AiLANTUS. GoTTF.r.HAlIM.

Kwty obojaké a samí .smíchané. Kalich ó/.tihy.

Plálknw 5, dole .swinutych, ped rozwitím zdwojnásoh-
nnochlopniiých Ter kraužkowitý, chobolnalé orasý.

Tyinek 10. Wf)rcky 2— 6, ze wnilrní strany wypaii-

šljící nélky. Nužniky 2— 5, podlauldé, obak zakon-
íte, nopukawí', !|r;iuzdré, Isemenné. Semeno po síra-

ne \v p;iu/.dr(i piipewnené, bezbílené. Kel pímý, d-
loli listowitých, liípých, koínku hoeiíího.

P. iláznaiij. A. glandulosa Dcsf. ac par. 178(5. t.

8. Hcrif. sf. t. Si. Ddham. nov. 1. 36. A. procera Sa-

lish. Khiis hypsolodendrom Mocnch. I\. Gacodendron
Ehr. Slrom pezlejiily, daleko nad lesní slroniy swj
kos sontíkowilý podriá.šející ; kmen óO— 60' wysoký, a

tlustý tak, že jej soiwa 2 —3 muži obejmauli moíiau ;

kra .scrá, hladká, na prst tlustá : dííwí pkné, hcdwáb-
ného pohledu, pretwrdé, bílé, lioí'ké, silné zapáciiající

:

listy 1V2' dlauhé , líchozpeené, 2— 3jai-mé: lístky 1"

dlaidié, širší nežli dla, wejité, podlauhlé, zakoníte,
dole hrubé zubaté zuby wezpod žláznal.vmi; laty ko-

nené, nachýlené, l' dlauhé ; nožniky .">" dlauhé, l"

široké, 00 list tenké, .se semenea» kolauowitým, žlu-

lýin, hokým. — W Cín a na Molukách. Kwéte w
plíšli. 5.

We wla.stecli swýíli je.^t nejwysSfiii stromeiu a allnnli) slowe.

Nyní také w Kwrop se sází do stromoadí jtro pCkiíý stín. Kúra w
lékarslvNÍ užitená.

Podadí 2,

'líMTODfíEfrOfFITÉ. ZANTHOXYLEAE.

ZUJTODKKVV. ZaHTHOXYLDM. GeLBHOLZ.

Kwéty obojaké nebo pometáníni dwojdomé nebo
jcílnodonié. Kalich 3—9laloný, asléji 4 — ódílný. Plát-

kiiw co ušlLiw kalichowých a s nimi slídawýcli, málo-

kdy žádné. Tyinek co uštw kalichowých a jim stí-
ných. Worekw co uštCiw kalichowých, dole prošlých
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anebo srostlých * poiueláníni u menším potu jsnucích,

anol>rž ojedinlýoh, zralých 2chlopnyc}t, 1— 3semennych.
Semeno lesklé.

Ke nel>o stromy asto ostnaté; listy fasto stííilawé a teko-
vané žláznaté.

Z. zuboffšný. Z. ternalum Swartz. Ke bezbranný
co muž wysoky, s korau šerau; listy trojené: lístky ob-

wejité, príwvkrojené,> lesklé, wezpod lekowané; hro-

zny úžlabíkowé, složené' ; kalioh Sdílný : plátky, tyinky
a méchyíkv j)(> tech. — ^\^ Dominiu ostiow."^.

K<)i<'u koííMinv :i ostrý oNsiiliiijc pryskyici, harwinti žlután a

prwek lioký ; žw\kán wyliizuje sliny, a tudyž se potrel)nje proti/

liolení zubiiw ;
plod rlinti pepowité.

Z. rdlowonnij. Ta. emarginatum iSV.vr/r Fa^ara eniar-

ginata Sívat (z. Slotm. i. 108. y. 4. Strmek 20' wysoký,

s kmenem co stehno tlnstym, nekdv králkými ositiy

pikrytým, s wtwenti sehnutými; listy na konci rozcIi,

4" dlauhé, licho • nebo sudozpcené, 2— 3jainé : lístky

1" dlauhé, ^ a" široké, wejité, wykrojené, huaté; ku^-

tv drobné, bilé jako bezowé, ómužné, 3nleéné ; ni-
chVíky 3 (pometáním 1), jako erný pep, 2chlopné/o'

I erném semene. — ^^a wrších ostrowa Jamaikv. 5"
Díwí Itílé s ol>?/rnvin denní, wonné, tak že j«* jnienují riZ»-

«'i/»i. Hoe daleko široko napirinje wzducli If^eznjni zápacieni.

Listy a ro/.liy slanží k lázním a obkladkm dráždícím. Tobolky wo-
ní iisi jaKo bol>«'k.

Z. kocnnij. Z. Helbsa Dccand. Fagara Rethsa h)xh.

fílued. h.f. 34. Strnick I ó' wvsoký, s korau nášerau kí.rko-

witau : ostny nejmnožší podhnuté, drobné; lisiv l' 41au-

hé, sudozpcené, 8

—

IGjamé: lístky 5" dlauhé, i" ši-

roké, kopinaté, kor.owité, hladké, celé; plátky a tyinky
4; mechýík 1, zakulatlý co hrách, Isemcnný. — VV

Indii wýchodní. Kwéte na zaátku posuchy. 5*
Lýko ostré a lioiké; jtlody nezralé chuti koenné, isi jal.o

kiirky pomaranfowé, a semena jako c»írnv pep, potebují se co ko-
ení; s^cukrení zadSInné k posilnní žil.MÍI<a a pro(i lilistáin.

Z. jasm/nolis/t/. Z. Pterota Kimth. Fagara Pterota

Lin. Lam. t. 84. Diet. se. nai. nll. 3. U 127. Pterota P.

Broxime 1. ó. /'. 1. Sloan. 2. t. 162. f. 1. Strom 20'

wysoký, ostnatý; wetwe prohýbané; díwí iwrdé, rusé,

jako buksowé ; wtwe mnohé, rozložité ; listy 2
" dlauhé,

lichozpeené : líslkv Ví" dlauhé, obwejité, pízejkowa-
né ; rapík au/ce obraubcny, na lánky se rozdlující, u
ivzniku jakoby palisloma opatený, ostnoma hákowitý-
nia ; klasy ižlabíkowé, kratší apíku ; tyinky 4— bt
wajeníky 2; mchýíky 2—1, kulowaté, asi co kauko-
lowé semenu weliké, nélkau kiwau hrotité, swraskalé;
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w každé semeno spinaw rusé. — W Indii západní w
nížinách. Kwte w cerwnu až do srpna. ^ .

Kra žene na pot a harwí na žluto ; listy kofenné, lioké po»
posilují žaludek, wyliáají wtry a silice z nich wydobytá k natí-»

ráni doi>rá.

Z. peporvif. Z. piperitiun Dccand. Fugara piperita

Lin. Sio et Sansio Kaempf. t. 893. Strmek kmenu \%'

wysokého, wétwí skoro pnuljch, díwí lesklého, den
mnohého, zponenáhla rostancí ; kra hrbolatá, mastná
listy /dlí ruky, stídawé, Ijchozpeené, ójamé : lístky

^podlauhle, I" dlauhé, dole nestejn zejkowané ; apik
^ídlowitý, clánkowaný ; palisty jsau ostny polopalené

;

hrozny I'/?' dlauhé, úžlabíkowé : kwty drobné, zele-

lawé, na 5—8 ástek rozdlené, o 7— 8 tyinkách to-

bolky obyejn 2, nožiit, zakulatlé, zwící pepowé-
to zrna, piedrobn bradawinaté, Iwrdé, erwenawé, s

jtdním semenem erným, lesklým, ^^f W Žaponu. Kw-
te vv srpnu, záíí. ^ .

W celé Incjii známý, jehož kra, listy a plody chutnají jako
pejr a místo nlio se obzwlášt tobolky jelio potebují.

Z. jasanonuj. jL. fraxineum ffilld, Z. ramiflorum
Midijc. Z. Clava Herculis Lw. Daliam. 1. t, 97. Ke
8—15' wysoky, s wtwemi popela wými, rozhami lysými;
hslj lichozpeené, 4—ojamé. V/ dlauhé ; lístky wej-

ilé, konený uejwtsí, nepatrn zpilkowané, dole stej-

né, ikoro zakoníte, tupé nebo ostraunké, mladé hust
pýilé, starší wezpod i*ídce pýitó, na líci olysající ; a-
píky oblé, bezbranné

;
palisty jsau ostny 5 kwty postran-

ní t oaupat na loíiských wtwikách ped listím wyni-

kající w jednoduché, sedawé okolíky rozslawené, ze-

lenuwe, dwojdonié, bezplátené í kwty samí 4mužné ;

kwty samicí ze 4 Wiijeníkw nožiitých
,

po jedné
nlce s hlawikowitau bliznau » obyejn dozráwá z

kwtu vvšakého jenom jeden mchy rík co zrno pepowé
weliký, na powrchu swraskalý, 2chlopný, na hnedle zele-

ný; semeno jedno, erné, lesklé. — W Saustálí sewe-
roamerickém. Rwte w beznu a dubnu, \ .

Kra jest o.strá a slab koeaná, a potebuje se hlawn proti

bolení zubw.

Z. ernokonj. Z. Clava Herculis Lin. Z. caribaeum
Lam. Z. carolinianum Gaert. Pluk. t. 239. /. 4. Strom
30—40' wysoký ; kmen zwýší 16', ztlauští l'* se silnými

ostny a konopitými wiweníi ; díwí žlutawé : kra
erná; listy 6" dlauhé, zpeené, ijarraé: lístky 2" dlau-

hé, wejilé, wykrajowan zubaté, dole nestejné, sedawé,

.^\.



58j

proswítatVe tofcowan', nejlysejší: kwty na latách ko-

nených, wehkýcli, ped listím wynikající o 5 dílech;

nichyíky 3— o, nožiité , nerowné , lesklé, erweué,
se semenem leskle erným, malým, na tenké šrce.
— W Indii západní a Karoliné. Kwte w beznu a

dubnu. 5*
Seiiifna a tobolky pr/jeiim6 zapácliaj a wyhnejí uio a pot

;

listy wonící jako pomarantowé proti wediiin a bolení zubiiw ; kftra

woítrDÍ ostrá a koreaná w zimicítb se užíwá.

Podadí 3. ^
KlÚDLATCOimÉ. PTELEACEAE.

KftÍDLATEC. PtELEA. LeDERBLUME.

Kalich malý, i — odílný. Plátky 4— 5, rozložené,

podplodní, w paupti slechowité. Tyinek co pláfkw
a s nimi slídawých. Lžko napuchlé, oboné. Wajeník
1: nélka krátká; bii/.ny 2. Nožnika blanowitá, obrau-
bená, 2pauzdrá: pauzder 2wajených, pometáním Ise-

menných. Semena wisutá, podlauhlá, bílku dužnalého,
kle rowného, dloh pílislowitých, wejilopodlauhlých,
koínku hoeního.

K. ztcnniý. P. trifoliata Z,íi«. Míli. ic. 1. 211. Trcw
1. 9. Duhám. 2. /. 43. Lam t. 84. Schmidt t. "6. Schk. t.

25. Diet. se. nat. ad. 3. t. 128. Frutex virg. DUL rUh. t.

128. Ke 8— 15' wysoký, wlwí lysých, hladkých, tma-
wé nebo zelenaw hndých, rozeh , list ndadých a

stopek pýitých ; listy dlauhoapíkaté, trojené: lístky e-

liptin obwejiié, ostré nebo zakoníte, prostední do-
le siln klinowii zaužený, postranní nestejnostranné,

wšecky nepatrn zejkowané ; kwly zelenaw bílé na
wrcholících konených rozpostawené, asto tyrmužné

,

kalich a plátky wn pýité. — W jižných státech sewer-
né Ameriky. Kwte w erwnu. "^ .

Dríwí, listí a plody hoké a korenaé potebují na jizwy a pro-
ti lilistám, poslední také místo diuiele do piwa. U uás w aogli-
ckýiii sadech.

KaMOKOR. ToDDALU. ToDDALlE.

Kalich 4— ózubý, stálý. Plátky 4— 5 podplodní, wr

paupéti sotwa krajemi piložené. Lžko terowité. Ty-
inky 4— 5. nika nejkratší. Blizna uatá. Plod su-
chobobulouý s korau žláznatau, 4— ópauzdrý, 4— óse-

menný. Semena ledwinowilá, se skoápkau nejtlust-

'^?Il*^"
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ií, roliowitau, píkanienowitnii, erriau. Bílek nejiiuslsí.

Kel osow}', nakiiwlý. Ut-loliy iukDwiH', plocliowypu-
klé ; koínek lioení.

K' ustnaltj. T. aculenta Pers. Paullinía asialica Lin.

Jacq. obs. 3. t. 62./. 1. Lam. t. 139./ 1. Rhad. h. t.

41. Blinu, zryt (. 24. Ker <nsi 2 mužw zw^sí, kme-
nu slabého, wiwí slrídawýeli, nkdy po stromech pnu-
lych, ozbrojených ostny kríUkýini, hákowitými, mnohy-
nn, dole širokými a blanými, na konci cernawými; ta-

kowými též ostny jsau ozbrojeny apíky; listy slídavvé,

apíkalé, trojené : lístky wejilokopinaté, sedawé, lysé,
' tupé, celé nebo maliko zaubkowané ; kwty rozposta-

wené na hrozny úzlabíckowé, hstu kratší nebo delší,

málo wlewnalé; stopeky krátké, nestejné, wláskowiié ;

kalich lysý, welrni malý ; plátky wejité, tupé, nadduté,
mnohem delší kaliclio; tyinky delší plálkw; wajeník
wejcowitý ,• plod zwírí hj-aehii, drobn uernoskwrnatý ;

semena wejcowitá, hladká. — W Indii wýchodní, na
Ceyionu. Kwle \v erwnu až do srpna.^ .

W šecky ástky zajjácliají a cliiitnaií kortnoe, oste a hoce ;

kfira koíenowá a zi-lenýcii |)lo(liiw w oleji skwarená i)otrel>iije s«

co mast proti dn; listy zwaivnú \v kaiii)eli jiroti wodnoteluosti
;

plody cliutr.ajíí jako jiepf.

Tkízrn. Cneorum. Zeiland.v
Kwty obojaké. Kalich 3—4zubý , malý, stálý.

Plátky 3—4, stejné, w panpti stechowité. Lžko za-

kulailé. Tyinky 3— 4. Blizny 3— 4. Peekowice 3— 4»

zbobulelé, 'u prosti"ed spojené, 2pauzdré: pauzder Ise-

menných. Semeno wisuté, s bílkem dužnalým, koín-
kem wzhru pres dc-lohy polooblé nadkitveným.

T. lysij. C. tricoccon Lin- Duhám. i. t. 60. Milí. ic,

1. /. 98. Líím.' t. 27. Jaiim. t. ó. Wloí pep menší Mat.

JFfl. 441. KHek wždy zelený, hustý, 2— 3' wysokv

;

listy stídawé, kopinaté, tupé, oliwowým podobné ; stop-

ky pekrátké, úžlabíokowé, I— 3k\vlé; kwty pedro-
bné, žluté ; kalich zub 3, wejitých: plátky 3, podlauhlé;

í^- tyinky 3, krátké; plod trojworený, zralý erwcný,
uschlý hndoerný. — Podlé Moe stedozemního, obzwlá-

št WC Francii, Spanielích po skalách. Kwle w dubnu
až do záí. \ .

Peekowice wysclilé, liDdé, jsau jako celá naf diuti ostré a
hoké ; druhdy se potrebuwaly k poCišowání a proti starým wediiin.

T. popr(i.šf7iý. C. pulverulentum Fcnf. cds. t. 77.

Kf 3— 4' wysoký, celý popelaw poprášený ; listy se-

# í
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dawé, l
— Vli" cllauhé, lupo, podlaulih', nfjcolejií, dole

zaiixené a piípodduié ; kwety úžlííhíkoué, ojedin»'U''

nebo po 2— 3, slopkaini jakt»l)y wyniklé z p.iliibku na

zpodiní' listowc ; kalich 'izul^v ; plátky 4, árkowiiopo-
dlauliU*. žluté; tyinky í; plody dwojuorc n, swiaska-

ló, tMwené. — [Na Osirowech kanárských. Kwete \\ du-
bnu až do srpna. Ti .

^

Ka Tenerifo se potebuje na inísto chiny proti ziiimicíin. #
VVkcholist. Spathelia.

Kwly obojaké. Kalich odílny, niázdríly, barwenv.
Plálkw ó, pi)d|j|odních, w paupti strcí howiiých. Ty-

inek ó, s nilka!MÍ krátkými, áipidlalýnii, dole rozší-

fnýnii a huatými. U ajcník obhoniolowitý, oiilielný,

Spauzdrý : pauzder 2\vajcnýrl>. Cnlka žádná ; blizny

3. Pcckowice podlauhlá, oboná, po hranácli kiídlalá,

Spauzdrá: pauzder 2vvajených, nkdy 2k ídla, 2pau-

zdrá. Semena podluhowalá w pauzdrách ojedinlá.

Bílek dužnatý j kel rowný, pekoeený, s dlohania ár-
kowil podlauhlýnia, koínkem krátkýn).

7f^. rciabiuowý. S. symplex Lin. Lam t. 207. Ker.

re^: t. GlO. Slonu. 2. /. 171. Strom obzwlášfní. Kmen
/lO' wysoky a 1 toliko tlustý, obyejní* jednoduchý ne-

bo wtwe toliko G" dlauhé z konce wvhánejíeí, takže

% daleka podobá se palme; listy na konci krátkých
wlwí , \veliké, lichozpei-ené, weluii podobné i'erabino-

wÝm, i-apík 3— 4' dlauhý ; líslkv stíaw, Ivsé, sedawé,
kopinalé, dole wejité, na konci ostré, po kraji zubaté:

kwty rozposlawené na latách ronných , dlauhých

,

wétewnalých : wtwe jednoduché, stridaw , nesaucí
kwty pkné j koruna dwakrát delší kalichu, pkn
nachowá. — Na Jauiaice po skalách podlé wod. 5-

#

Podadí 4.

KOZARKOfFirÉ. CORI A HKAK.

KoŽARKA. CuRiARIA. GrKBF.RSTRAUCH.

Kwty obojaké, jedno- nebo dwojdomé. Kalich na
[patero klaný. Plálkw ,-), kalichu menších, mozolaiých.
'Tyinek 10, na lžku pripewnných. Wrijeník sedící

na lžku ztlu.stlém, opauzdrý, ."diraný. (znlka žádná.
Blizen ó, dlauhých, šidlowilých. Worekw ó, u/ráním
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skoro oddlenýcli, piblížených, nnpukawýcli, Isemen-
ných, obklíených lupeny kalichowými a pláiky zwt-
šenými, žláznaiými. Semena wisulá. líilek žádný. Kel
rowný, s koínkem hoením, dlohama dužnaiyma.

K. myrtolisld. C. myrtifolia Lin. Duhám. t. 73. Lam.
t. 822. Sckk. t. 334. Diisscld. suppl. 1. t. 14. Ke zwýší-

muže s korau nášerau ; wetwe 4boné, stíné, ohebné,
mnohé, pímaunké ; listy stíné, jednoduché, wejito-
kopinaté, ostré, tikrát trojžilé, píapíkaté^ lv<é, I'/?"

dlauhé, ^jí' široké ; hrozny konené, pímaunké, mno-
hokwté 5 kwty drobné, zelenawé ; stopeoky stíné ne-

bo na konci stídawé, opatené dole listenem jedním,
u prosted dvvéma ; blizny erwené, jako ržky néjící.— We kowištích a plotech Ewropy a Afriky stedo-
moských. Kwéte w kwtnu až do srpna. \ .

Listí a plody jsaiice jedowaté psobí záwraf, kreíe, anobrž
i smrt. Tudy nebezpeCné jest porušení senesowýcli listfi teini listy.

We wlasti její se potebuje k barwení na erno a wydeláwání
koti.

ád 66.

HORKOOWITÉ. SJMAliUBEAE.

Kwty obojaké nebo pometáním rznopohlavvé.
Kalich 4— Sdílný, stálý. Plátky 4— ó, podplodní, pí-
mé, sedawé. Tyinek tolik co plátkvv nebo dwakrát
wíce, wyniklých z tere podplodního, prosté. Waje-
nik rozdlený na tolik lalokw, kolik plátkw. Gnélka

^ niowitá, dole rozšíená, Worekw co plálkw, na
líižku klaubem pipewnných, tobolkowitých, 2chlop-
ných, u wnit pukajících, Isemefiných. Semena bez-
bíiená, wisutá. Dlohy 2, tlusté. Koínek krátký,

hoení.
Stromy nebo ke ; listy strídawé, zpeené, welmi ídce je-

dnoduché, neteCkowané, bezpalisté ; kwty prawidelné , okoliCené,
liroznné, Jiasteji klasené.

.Sem náleží 20 rodu (w 6 pokoleních), ježto skoro wšecky ro-
stau mezi obratníkouia w Americe. Wšeliké ruzeznáwují se wytaže-
ninau pehokau.

lioitKOÍÍ. QUASIA. QUASIE.

Kwty obojaké. Kalich malý, .Sdílný, barewný.
Plátkw 5, wétších kalichu, sklimených w trubku a ma-
liko zatoilých. Tyinek 10. Worekw ó, na nožce
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Shrané; nlka 1, pedlauhá; blizna malá, Sbráxdá.
i^obolky.

H. obecná. Q. amara Lén. amocn. 6. /. 4. Plenk t.

133. Lam. l. 343. y. 1. Hayn* 9. ^ 14. /)«;/. se. nat. atl.

\. t. 125. Dusseld. 13. í. 1. JVagru 2. A 238. Slrom
íaly, 10— ló' wysoký, asto ke zwýší 6—10', s ko-

rau došli hladkau, šedau, ponažlutlau ; rozhy erwe»
law hndé, lysé jako celá rostlina ; lisly lichozperené,
1—2jamé, s rapíkem láiikowit kídlatým : lístky ko«
pinaté, podlauhlé, zakonité, na líci lesklé, wezpod
bledší, po žíle a apíku swtle nachowé ; kwty na
hroznech konených a pímých weliké, jasné nachowé i

tobolky obwejit elipsowité, maliko smáknuté, swras*
kalé, ernawé. — W lesech w Surinamu, sázená w Guía-
n , sewerné Brasilii a Indii západní. Kwle skoro
poád. 5 •

Driwí jeho jest prawé Z\l\ surinamské kwatsiowéy wšecb ji-

nýdi lékiiw hokosti oejsilnjši a nejistjší.

SlMARUBA. SlMARLBA. SlHARVBE.

Kwéty pometáním jednodomé nebo mnohomanžel-
né. Kalich malý, Sdílný. PhUkúw 5, kalichu trochu del-

ších. Tyinek 5— 10. Cnélka na konci dlená.
S. ztepilá. S. excclsa Dccand. Hayn. 9. t. 1 6. Diisseld. 13.

/. 12. Wagn. 2. t, 239. Quassia excelsa iSk'«r/z. act. holvi.

1788. t. 8. Strom našinskému jasanu podobný, 80— 100'

wysoký ; kmen asto 10' w objemu ; kúra popelawá,
rozscdalá, haužewná, u wnil blaw rusá ; wtwe od-
stálé, oblé; listy delší , zmládí pýíkaté, pak olysalé,

na apících oblých licho/peené : lístky po 8— 15 krát-

koapíkaté, wejeitopodlauhlé nebo podlauhlokopinaté,
dlauze a tupaunce zakonité, 2*/2— 3'/?" dlauhé, 1

—

V\x

široké, dole pínestejné, konený déle apíkatý, užší,

kopinatý, stejnoslranný
;

palisly u poátku lístkw kopi-

naté, pedrobné, padawé; laty krátké, prírozewen w-
tev*'nalé, s kwty mnohými, samími a obojakými ; sto-

pecky píplsnalopýité ; listeny pemalé ; kalich ušlúw
rejitých, ostraunkých

;
plátky podlauhlé, tupé, bílé 5 ly-

inek ó, zdélí plátkw, (kwlw samích delší); wajeník
pbyejne ze 3 worekw, na teri wálcowitém, uatém ;

jbnlka sotwa delší tyinek, 3boká, na tré klaná ; blizna

pstrá ; mchýiky obwejitokulowaté, co hrách weliké,

erné, pak chlopnma pukající; semena zakulatloeli-
psowiiá. — W lesech na Jamaice a Karybcjích. Kwte
w íjnu, listopadu. 5 •

19
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Od tolio rodn pricliáxí riwl Invastsinwc jnmnkké til! tínsf^, a

rowná se w auciiicídi kwassiowéiim jirawéimi.

S- gniansfcd. S. guianensis fíich. S. ainara -^«///. t,

331. 332. S. oíncinalis Dccnnd. (dílem). Quassia siinaruba

Lin. Lam. t. 343./. 2. Z)jc. 1. ^ 14. Strom (JO— 70'

též jasanu podobný j kmen rowný, tebas 2" ilusiy }

kra pvíhladká, šerá> z ran ronící šáwu žlutawau, boí-

kau ; rozhy náhndé, lysé; listy sudozpeené, 1— I'//

dlaubé, na apíoích oblých, na líci obzwlášt proti kon-

ci žlabowitých: lístky 10— IGjamé, pekrátce apíkaté,
podlauhlé, dole zaužené, na konci tupé nebo maliko
wykrojené nebo králce a tup zakoníte, 4— 5" dlauhé,

1— 1^/j" široké, tlustaunké, kožowiié, tmawé zelené? lata

weliká, rozewená, stridawowtwá ; listeny listowiié, a-
pikaté, kopisowité ; kwiy krátkostopené, bélawé, sam-
í a samicí pomíchané; kalich krátký, zwonkowitý : zubvv
vvejilých, oslraunkych; plátky podlauhlokopinaté, ostré,

prížlabowité ; tyinky sotwa zdélí koruny, na zpodiné se

šupinau obwejilau, huatau
; prašníky podlauhlé; kvv-

ly samí mají kypt wajcníka, ópauzdrý ; wajeník sa-

micích na teri okrauhlém, 10 šupinami obklíený;
nélka óbrázdá ; blizna hlawowiiá, pupenalá : lalokw

5, podlauhlojazykowltých, wýstednich
; plody píoliwo-

vpíté, wywýšen sínatožilnaté, erné. — W Guiané na

místech písitých. 5 •

Kra koenowá a snad i kinenowá jinenxije se simnruhowA^

dmti slizké, welini hoké, w lékarstw užiteCná jako dfw kwassiowé.

S. horká. S. amara Hayn. 9. t. 15. Diisscld 17. /.

13. JVagn. 2. t. 161. S. offícinalis (dílem) Dccand. Sirom
pedešlému welmi podobný, takže tepruwa w nejnowéj-

sích asech byl rozeznán. Koen sestáwá z wtwí mno-
hých, rownowážných, tlustých daleko wybíha jících a

pikrytých korau nerownau, uláknatau, u wnit za er-
slvva tmawé žlutnu, za sucha blednu ; kra na kmenu
jeho a wetwíoh hladká, šedá, žluté skwrnatá, pak šerá,

u wnit bélawá : listy V?— l' dlauhé, sudozpeené na
apících oblých : lístky stídawé, 8—4jamé, krátkoa-
píkaté, 2— 3" dlauhé, '/— 1" široké, dole klínowit
zaužené, na konci zaokrauhlené a opatené hrotem pe-
krátkým, tupým, píkožowilé, na líci tmawozelené, lesk-

lé, na rubu bledší; lata konená z mnohých hroznw íd-
kých; listeny podlauhlokopisouité apíkaté, lislowité; kwé-

ty dwojdouié; kalich ušlw wejitých, ostrých; plátky

podlauhlokopinaté, ostré, bélawé rusé; tyinky zdélí plát-

kw, se šupinami wejitými, huatými
;

prašníky árko-
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wité ; kypt wajeníka JOpanzdr} , wajeník aurodný ÍO

šupinami obklíen} ; nlka wálcowiiá, nahoe na pate-

ru klaná: uitw rozložených, podhqulyrh ; blizny ostré;

plody podlauhloelipsowité, pnswaknuté, hladké, erné ;

semena úkosn podluhowalá. — W lesech na Jamaice
a Karybejích. Kwie w dubnu. 5 •

Kra korenowá Medsí nežli pedešlého stromu taktéž se }ine»

niije a potebuje. Jest boi;ejší.

S. in^awd. S. versieolor Hillair us. t. 5. Strmek
5— 10'; listy 5 — 12" dlauhé, krátkoapikaté, ubíraw
sudozpeené 5 apíky íysé, erwenawé : lístky 4—7jamé,
slídawé, podlauhlowajené, '/j— 3" dlíiuhé, petupé a
zatlaené, na líci lysé a zelené, na rubu bélaué a zmla-

dí pýíilé; lata konená, štíhlá, z 5— 9 wtwi stridawých,

predlauhých, autlých, hranatých, písmaknutvch, lysých,

erwených, u jich poátku listy malé, zpeené ; liste-

ny dalšího rozwtwení kopisowité, w vapik znuzené

;

kwty dvvaudomé, pístrbaulené, pekrátce stopeckaté,

drobnými listencemi obklíené; kalich tlustaunký : u-

štw wejitých, tupých
;

plátky podlauhlokopinalé, zaub-
koma nestejnýma ukonené ; tyinky (10) kratší plátkw,
šídiowiié, dole opatené šupínau tlustau, kopisowttaa,
petupau , brwitau; prašníky wajené. . — W Brasilií,

hlawn w Minas • Geraesu. Kwete w srpnu. 5»
Kra w Brasilii corlex jmrniba /.wuná, jeot hoká jaLa pe»

úthXé a taktéž se potebuje ; též prý letí uáíkoutí UaiU,

SlMABA. SlMABA. SlMABIB.

Kwty obojaké. Kalich malý, miskowitý, ódílný*

na patero klaný nebo 5zubý. Plátk 5, dole širokých,

kalichu mnohokrát delších. Tyinek 10, ídko 8, jichž

polowika stíná uštm kalichowým, druhá plátkm

:

nitky na konci Ivsé, šídlowiié, u wnit w šupinku brwi-
tau rozšíené. nlek ó w 1 srostlých- Blizen 5, krát-

kých. Worekw o, Isemenných.
S. guianskd. S. guinriensis Aubl. t. 1.3. Zwingera

||imara WilhL. Ke 6—1" wysoký, pímý? kmen oblý s

vorau rozsedlau a wétwemi rozkladitými; listy stídawé,
apikalé, trojené ili lichozpeené , 2^;ijamé : lístky

stíné, tuhé, lysé, zelené, wejilé podlauhló, celé, za-

koníte, asi 3*/'" dlauhé, l' i nice široké, lístek lichý

tnpííkniý ; kwty úzlabíkowé, po 5^-6 dlající malé
jjpliocholiky ; stopeky krátké, nestejné, opatené dole
^alýin listenem na zpsob šupiny ; kalich lysý, o 4—

á

Uiw hlubokých, ostrých; koruna bílá, trochu deliii

19* »Tt



292

kalichu, o 4

—

b plátcích wejcíiých , tupých ; worecky
4— 5, žlutawó, wejité, Vt" cllauhé, se skoápkau ze-

lenau, tenkau, kožowitau , hokau ; semeno kehké,
we slupce horké. —• W Guian w lesech. Kwte w
záí. ^.

Koen a kra hoké
, potebují se jako jiné hoké hmoty

rostlinné w lékastwi.

Wncowec, Niota. Niote.

Kalich 4— ódílný : uštw 2 wn žláznalých. Plátky

4— 5, tupé, kalichu mnohem delší. Tyinek 8— 10, pro-

stých, podplodních, dole supinau zmnožených. Wajeník
ihowiiý, nawrchu 4—51aloný. Cnlka I, niowilá, z

prosted laloku wajenikowých wyniklá. Tobolky 4— b ne-

bo pometáním 1— 3, smáknuté, Ipauzdré, Isemenné.

0^. obecný. N. tetrapetala Dccand. Samadera tctrape-

tala Wallich. as. 2. t. 168. Gaerf. t. 159. Karin njotti

Rheed. 6. t. 18. Strom wždy zelený, 30' wysoký, co muž
tlustý, s korau ernau a díwím bílým, hokým ; listy

pehoké, 10" dlaulié a 2*/?" široké, stídawé, podlauhlo-

wejité,; stopky 1' dlauhé, wisuté, smáknuté, nesauci

okolík s 12 kwéty V?" dlauhými, wn rusými, u wnit
erwenými, newonnými ; plody oechowité, 2" weliké,

trochu smáknuté ; skoápka tlustá, haubowitá, lehká ;

jádro pehoké. — W Indii wýchodní, na Ceylonu, po-
dlé moe w písku. 5 •

Wšecky dílyi jsaiice hoké, potebují se proti slabosti žalúd-
ka, bShawce a auplawici, listy proti horekám, olej semenow} proti

nemocew audw.

ád 67.

OCHNOWITÉ. OCHNACEAE.

Lupenuw kalichowých h, dole solwa srostlých, stá-

lých , w paupti stechowitých. Plátkw podplodních
b, s lupeny kalichowými stídawých anebo 10, pada-

wýcb, w pítupéti stechowitých. Nitky asto stálé. Praš-

níky 2pauzdré, dolejškcm pripewnné. Wajeník rozd-
lený w tolik pauzder co plátkw. Cnélka 1, niowitá,

stálá, dole zakulatlá, zwtšená, dužnatá, nesauci pau-
zder ili worekw tolik co plátkw, pipewnných
i5lánky na zwelienéni zpodku nélkV) peslenéných,
Isemeunýeh, nepukawých, píperkowiiých. Semena bez-
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bílcná, se klem rownyni, koínkem knílkým, delohama
tlustýma.

Stromy, ke ; listy stídawé, jednodnrJié, palistnaté ; kwty
prawidelué, ohojaké nebo mnohou)aDŽelné> wíce mén liroznné nebo
wrdioliCené, HtlCeji ojedinulé.

Sem náleží zajisté asi 50 rod we 4 pokolen/rli. Wšecky ná-
ležeií horkému pásmu, málokteré kromS obratníkiiw a to jenom
blízko nicl). Nkteré jich mají jestS horký prwek, mnohem ale ménS
nežli horkofíowité, za to aíe wíce tíslowiny a w seuienecli oleje.

OCHNA. OCHKA. OCHSB.

Plátkúw 5 — 10. Tyinek mnoho; nitky niowité,
stálé ; prašníky árkowité nebo wejcowité, dwojnásob-
nau štérbinau od hora dol pukající.

Ke uebo stromy staroswtowe, hladké, šfáwnaté, listúw pa-
dawýrii; oka šupinatá; kwSty wyoikají pod listím z lobského dewa.

O. ztupená, O. obtusata Dccand. ann. mus. 17. t, 1.

O. squarrosa Lin. Rojcb. A 89. Melrosideros spuria
Rumph 3. I, 13. Nízký strom, pohromad rosta malé
lesy dlající í pe nízký, tlustý; listy podobné skorico-
wníkowým, obwejilé nebo podlauhlovvcjité, ostré, pi-

lowané, lesklé, o" dlauhé, 2' široké ; kwty weliké ; ka-
lich zelený, stálý í koruna žlutá, newonná, '/»" široká,
alespo složená z 8— 10 plátkw podlauhlých, pada-
wých ; tyinek ókrát 10 w jedné ad ? blizna hlawowi-
lá ;

peckowic 10, hustých na zwelieném zpodku nl-
kovvcm, pak rozdlujících se, žaludowitých, erných, co
bob welikých, obyejn 7— 6 pometawých, mléka bílé-

ho plných j semeno se slupkau bilau. — W Indii wý-
chodní. 5 •

Celý strom a owoce podobají se baobabu; dríwí jako železné
rozdlujtí se na twrdé jádro a bl eili blánu mSkkau, u wod se
potopuje. Kru žwýkají nemajíce pinangu.

Klínor. Gúmphia. Nagelbeerb.

Plátkiiw 5. Tyinek 10, s nitkami skoro žádnými,
prašníky dlauhými, jehlatcowitými, pímými, na konci
drau dwojnásobnau pukajícími.

Stromy, ke, nejwíce americké ; hrozny z konce wtwí listo-

iiosnýih wy ni kající.

K. olejny. G. Jabotapita Swartz. Plutu. am. t. 158.

Lam. t. '412. /. 2. Marc^. t. 101. Piso t. 166. Strom
kowitý, mírn weliký, s korau šerau, hladkau, díwím
mkkým, tuhým; " wtwe hebké; listy hruškowým podo-
bné, 3" dlauhé, 1" široké, prísedawé, wejitokopinalé,
obak ztenené, od dola nahoru zejkowané, ostré ; kwty



^94

na hroznech konených ; koruna tikrál delší kalichut

žlutá, líhezn wonící, asi jako fiala žlutá ; plátky okrau-

hló; bobule 2

—

h, sedawé, co pecky tešowé weliké,

wejcowité, erné, dolejškem ponoené do zpodu nlko*
wého zwelieného. — W Indii západní a Americe jižné.

Kwte w prosinci a lednu, zraje w beznu a dubnu. 5 •

Bobule podobají se našinsk^m brusniSkáin, taktéž barwí, swra-

skawS dmtnaií a jedí le ; ze semen wytlaCnjí olej na swícenf,

K^woS. Walkbra. Walkbre.

Plátkw S, Tyinek ó ; nitky krátké ;
prašníky

wejilé. Peckowic b, obwejitoledwinowitých, Isemen-
ných, se nélkau na dn

j;
kel pekocený, hákowil zo-

banitý, bezbílený.
K. zpilowand. W. serraia IVilld, Meesia serrata

Gaert, 1. t, 70. Tsjocattí Rhced. 5. /. 48. Strom 12' wy
soky, kmenu tenkéko, wtveí mnohých, kúry erwenawé,
devva bílého; koen hoký, koenný; listy stídawé, ko«

.pinalé, zpilowan /ejkowané; hrozny píchocholiené*
kwély newonné ; ušty kalichowé, kopinaté

;
peckowice

lesklé, erwenawé, lioké a kyselé, s jádrem bílým, led-

winowitým, hoce sladkým. — W hidii wýchodní. 5 •

Poád zelená, kwte a zraje. List a kwSt dobré k upewnSní

dásní ; Kwaenina kocnowá proti dáwení.

PODTKED DRUHK.

KALICHOKWTÉ. CALYCIFLORAE.

Kalich srostlolupený,, t. lupenuw dole vvíce ménc
srostlých. Lžko wíce mén na kalich dole pirostlé.

Plátky a tyinky z ástky lžka s kalichem srostlé wy-
niklé , a tudy nákalichowými nazwané. Plátky srostlé

nebo prosté* Wajeník prostý nebo s kalichem srostlý.

ád 68.

BRSLENOWITÉ. CELASTRINEAE.

Lupeny kalichowé í-^h, nejdoleji srostlé, od wa-
jcníka oddlené, díwe rozwití slechowité. Plátkw
co lupenw kalichowých, s nimi slrídáwých anebo žád-
ných. Tyinek co lupenw kalichowých, jim stíných,
nákalichowých. Wajeník proctý» terem pídužnatým



obklíený, 2—3—4pauzdrv : pauzder 1 — ninohowaje-

nVch. niizaa na 2 — 4klaná. Plod: tobolka, bobule,

peckovvioe, noznioka. Semena nejmnožších, zwlášl lo-

bolkalých míškatá. liílek dužnatý nebo žádný. Kel

rowný, osowý, dwojdložný.
Ke nebo stromy ; listy jednodudié, ídce složenéi Sasto palist-

na(é, strídawé nelxt strícné

Do toho rádu nálež/ asi 'i40 rod w 31 pokolenfcli, rostaucícli

yne wšecli s.wí;ta dílech ; w Americe jidi ale mnohem wíce neili w
Kwrop.

ád len rozdluje se na troje podadí.

1. KLOKOOinrÉ. Semena kostná, u pupu
uatá í kel pímý, osowý, w bílku dužnatém, s dlohama
tlustýma. Listy složené.

2. BRSLENOJFITÉ (wlastn). Semena míškalá,

u pupu neufatá ; kel pímý, osowý, w bílku dužna-

tóm ; dloby lisiowité. Listy jednoduché.

3. CESMI^OIFITÉ. Plátky dole širší, nkdy sro-

stlé ; plod nepukawýj kel rowný, osowý í bílek dužnatý.

Listy jednoduché.

Podadí 1.

KLOKOOiriTÉ. STAPHYLLEACEAE.

Kloko. Stapiiyllea. Pimperniiss.

Kalich dílný, barwený, vve dn opatený terem
niískowitým, hzubý. Plálkw ó, pímých. Tyinek 5,

okolo tere stojících. Wajeník s 2— 3 nlkami, dole

srostlými a pak ztuha piblíženými a malými bliznami.

Tobolka kožnatá, nafauknutá, 2—Spauzdrá : pauzder u

wnit na konci pukajících, i—2semených

K, zpcený* St. pinnata hin. Engl. bol. t. LS80.

Rostl 2. ob. 63. Klokoka Mat. Háj. 80. — IVcL 94. a.

Ke 10— 18' wysoký, s korau tmaw hndau ; wtwe
siw zelené; listy lichozpecné, 2—3jamé : lístky elip-

lin podlauhlé, zakoníte, drobn a oste zpilowané,

lysé, na líci syt zelené, wezpod siw zelené, postranní

£cdawé, lichý apíkatý ; palísty árkowité, mázdro-
l^wité 5 hrozny konené, složené, odwislé ; slopeky u
U^irosted klaubnaté s lislenonia padawýn»a, mázdrowilý-
ma ; kwty asi 4" dlauhé ; kalich a plátky stejn tilau-

lié, bílé, asto riižow nabhlé, pímé, na konci skliinc-

né ; alky a pauzdra naiauknuláj obyejn %\ tncnase
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weliká, zakulatlá, žemliukowé barwy, lesklá, s pupem
welikým, okrauhlým, blawým. — INa chlumech w Ewro-

p jižné, a tu i onde w prostedni. Kwte w kwtnu
a erwnu. '^.

Dríwí bílé, pewné potebují saustružníci
;

jádra se jedí, aC-
koli zwolna poSišíují, i dobrý olej dáwují; paupata tu i onde jako

kaprlata se zadSláwají a nžíwají.

K. trojUstkatý. S. tri folia ta Z,m. Schmidt. t. 81. Ke
podobný; listy trojlístkaté : lístky wejité, zakoníte,
prawideln zpilowané, mladši wezpod pýilé » nelky ly-

sé; tobolky nafauknuté. — W Americe sewerné. '^.
U nás jako pedešlý w sadech ; mže se taktéž potebowati.

KOSTALKA. TtrBPINIA. TuRPINIB.

Kwéty mnohomanželné nebo dwojdomé. Kalich Sdíl-

ný, stálý, po kraji barwený. Plálkw 5, z tere wyniklých, s

lupeny kalichowými stídawých. Ter lOzejkowý. Tyi-
nek 5, z tere wyniklých, s plátky stídawých, Wa-
jeník 3hraný. Bobule uhraná, Spauzdrá: pauzder 2—3-
semenných. Semena kostná, u pupu uatá. Kel plo-

ský, rowný, w bílku dužnatém. Dlohy tlusté.

Jmní klokoe.

K. owQcná. T. pomifera Decand- Dalrymplea pomifera
Roxb. 3. t. 279. Strom; listy i' dlauhé. zpeené: líst-

ky 3—7, 5" dlauhé, s pellustými žebry ; laty delší než
širší: wtwi wšech stíných} plody zakulatlé, poma-
ranowé, jablkowité, asi Jako mjšpule, ínekyjam jmenowa-
ué. — W Silhetu Indie wýchodní. 5 •

Owoce se jí.

Podadí 2.

BRSLENOÍFITÉ, EVONYMEAE.

BrsIíEX. Evonvmus. Spindblbaum.

Kalich 4— Glaloný, rowný, dole terem pikrytý.
Plátky 4— 6, rozložené, z tere wyniklé. Tyinky 4—6,
ze žlázek na teri slojících, s plátky stídawých. nl-
ka 1. Tobolka 3 — 5pauzdrá , 3—5hraná : chlopní u
prosted pchrádkatých

;
pauzdra 1—3scmenná; semena

dužninau ili miškem obalená. Kel zelený, rowný, u
prosted bílku dužnatého.

Ke rozch (tyrliranýcli, listfiw w«jtitýcli, asto stíCnýcli, 9o-
twu palistnutýdi, stojtuk iixlubíkowýdi.
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B. sprosíij. E. europaeus LíV. Schmidf. t, 1\. Engl,

Jt, t. 3G2. FL. dan. t. 1089. Rošt. 2. ob. 6í. Brslen J/«^
el. 73. h> Brslen, brsnil, knžské epiky, kwadrálky,
lží mú. Ke 6—20' wysoký, slíné a rozkladit i
)zewrene wtewnatý : wtwe starší oblé, s korau hlad-

tau, hnédau', rozhy tupé tyrhrané, nahnédle zelené,

kladké ; listy stíné, kopinaté, wíce mén wejité, wždy
lole ztenené a ostré, na konci ostré, jakoby nkdy
ikonilé, nejlysejší, autle a tupaunee pilovvané, krátce

ipíkaté: z ližlabíka nejprwnéjších lislw wynikají stop-

ky stíné, smáknuté, socháte, w rozporách Ikwté;
kwty 4audé, w rozporách stojící 5audý 5 kalich a ko-
runa rozložené, poslední podlauhlá, zelenaw bílá; ter
žláznatý o hranách 4, po íídku o 5; tyinky zdélí lupe-

nw kalichowých, pímé* tobolka syt ržowá, iho*
witá, nejastji 4— 3—21aIoná: lalokw na konci a hra-

n wnšné tupých, na dél pukajících, ípauzdrých, Ise-

menných; semena we vvnitním kautu pipewnná, po-
dluhovvatá, w misku dužnatém, mazawém, syt pomaran-
owém zawená. — We kowištích, podlé lesw, w plotech

po nejwtsím dílu Ewropy. Kwle vv kwtnu a erwnu.'^.
Dríwí jeho pfepewné, žlutawé, potebují na zboží saustružní-

cké a na nástroje hudební; pi zdeláwání prý psobí mdloby a dá-
wení. Plody siln poCišiijí ; drultdy w hojictwí se potrebowaly.

B. bradaivunatíj. E. verucosus Scop. Jacq. aust. í-

49. Schmidt ^ 12. Rostl. 2. ob. 6í. Ke pedešlému
podobny, ó— 6' wysoký } wtwe oblé, hndé, bradawi-
kami ernými hust pokryté 5 rozhy zelené, hnd bra-

dawinaté ; listy wejité, nkdy také kopinatowejilé, tu-

paunee zakoníte, autle a tup pilowané, nejlysejší ; apík
listu mnohem kratší; stopky socháte; ušty kalichowó
okrauhlené ; plátky 4 wejité, zahndle erwené ; tyin-
ky 4 ; tobolka jako pedešlého, hlinožlutá nebo erwe-
ná. — Po Ewrop wýchodnjší, wlažnjší. Kwte w kw-
tnu a erwnu. '^. ,, ns. ;

Powah pedešlého.

B. širolistý. E. latifolius C BaiiJu Jacq. aust. t.

t. 289. Schmidt t. 74. Rostl. 2. t. 6.S. Ke tebas 20'

wysoký j wtwe hladké, oblé 5 listy stíné, wejité, nej-

astji podlauhlowejité , kopinatowejité, skoro 2'/*"

dlauhé, l*/j'' široké, nejlysejší, ostré, nkdy zakoníte,
autlo pilowané; apíky welmi krátké; stopky úzlabí-
kowé, tikrát socháte rozdlené ; ušly kalichowé okrau-
hlené

; plátky 4, clipliné, nejtupjší, zlutaw zelené,

wczpod ponacrwenalé ; tobolky na etopce zdélené, wi-
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sulé, zakulatelé, 4—róhrané : hran ostryoh, w kídlo hi-
iki'*, okrauhlenó prodlauženydí, i uiowé ; misek senie-

nowý ilulohndý. — W lesech a hiijích z Delflaatu až do
Taurio. Kwote w kwtnu a erwnu. ]|.

Jako i)Fedešlé se potebuje.

ZimokeIí. Celastrus. CeL.\6TER.

Kalich nejmenší, Slaloný. Plálkw ó, nehelna-

t^ch. Tyinek o. Wajeník w teri lOárkowanóm po-

noený. Cnlka 1; blizny 2

—

'i. Tobolka .2—3chlop-

ná : chlopní u prosted dokonale nebo na pólo pehrád-
katydí. Semeno I, míškem obšírným, dužnatým wíce

mén zaobalené.

Ke ; listy strídawé ; stopky úžlabíkowé, lunohokwtií uebo
latnené, konené.

Z. pnuly. C. scandens Lin. Schmidl. t. 140. Rostl. 2.

oh. "8. Ke 6— ló' wysoký, pnuly, lysýi s wtwemi
dJauhymi, tenkými hnedoervvenými, pak šediwýmií li-

sty elij)liné, zakonité, pilowané; kwty na hroznech
konených a úžlabíkowých dwojdomé, zelenaw bílé ;

tobolky tup .'{hrané, miniowé. — W Americe sewerné.

Kvvle w erwnu, lipnu. \.
Wtwe jeho otáejí se ztiilia o Mí/ké stromy, tak že je udu-

šiiií, protož ker ten slowe dusi ; nemáli na blízku žádnýi:!! stromu,

wetwe dohromady se splítají. U nás jím obtahují se besídky. Kra
diá (láwrní.

Z. jedli]. C. edulis Vald. Catha edulis Forsk. Kath.

Strmek pímý, lysý:wtwí zelených, klaubnatých ; listy

2" dlauhé, stíné nebo slídawé, elipiiné, lup pilo-

wané ; wrcholíky lížlabikowé, socháte. — W Arábii w
kávviších a tamtéž se sází.

Arabowé rádi list jedí, potwrzujíce, že pak možná celau noc

Ijdfti ; tam pr^ mor newniká, kde strom ten stojí; kdo nosí v»2-

twiku jeho za adry, muže bezpeCn choditi mezi morem naka-
žnými.

Mayten. Mavtenus.

Kwtv mnohomanželné. Kalich na patero klaný, ma-
lý, stálý. Plálkw 5 nejrozloženjších, s lupeny kalicUo-

w^'nn stídawých. Tyinek 5, s plálky stidawých,

Tcro dužnatý okolo wajeníku. Clizna sedawá, 2—3-

hiloná. Tobolka 2 — 4chlopná : chlopní u prosted
pehrádkalých. Scn»cna na dn nemnohá, míškalá.

Kel ploský w bílku dužnaléai.
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strmky; listy stHdawé, jednOchicIié, kožnaté, peziinující, zu-

baté ; kwty iižlabír;kowé, blawozelené, nejmenší.

M. chilský. M. chiiensís Decand. Maytcn Feudl. 3. t.

27. Senacia Maytenus Lam. Strom kmenu 30' wysoké-
ho a wlwí 10' dlauhých ; listy 2" dlauhé, eliptiaopo<
dlaulilé, dole ztenené, nejzakoniljší, zpilowané; kwty
pedrobné, nacliowé, wlwe wšude pikrýwající ; tobolky

zakulallé, 2- ídko Scblopné. — Wšude w Chili. Kw-
te w íjnu a listopadu. 5-

Dríwí pretwrdé, ilnté, Cerwene a zelenP skwrnaté. Skot wel-
mí rád listy žere, tak že jiné píce nediá. Zvyareninau z rozeli se

otuýwajf, opiidinuwše w stÍDu jedowatúlio stromu, Uthim nazwaDélio.

Semeua dáwají olej.

TKOftTBOM. Elaeodrkdron. Oelstraoch.

Kalicb nejmenší, 4—olaloný. Plátky i—5, odstá*

wájírí, dole široké. Cnlka nejkratší. Peckowice wy-
st;hlá : pecka dewnatá, ópauzdrá, pometáním 2— ipauz-

drá i semena w pauzdrecb 2, pometáním I, pímá, po-
dluhovratá ; bílek dužnatý ; kel osowý, rowný; deloliy

Jístowité; koínek dolení.
Stromy, ke; listy lysé, stíné; stopky úžIabíCkowé) cliodio-

lir;ené.

T, uujchodni. E. orientale Jacq. rar. t. 48. E. indi-

cum Gacrt. Strom wetwí siíných, uzlatýcb ; listy pro-
mnliwé : mladé cárkowiié, zejkowané, 10" dlauhé, 3"

široké, starší kopinaté, 3" dlaubé, l'/a" široké, ješt
starší wejité, wždycky jsau delší apíku; kivety úžlabí-
kowé, trojené ; peckowice jako oliwy. — Na Madagas-
karu. 5 •

Díwí má pkn erwené, mukké| tralilám užitené. Korea
oa wzducba pknS zfcerwená.

Podadí 3.

cesmíno WITÉ. ILICLNEAE.

SimLlSÍK. CllRTISIA. CURTISIK.

Kalicí) 4dílny. Plátky 4, tupé, kalicbu delší. Ty-
inky 4, s plátky strídawé. Wajeník a nlka jedno-
duché. Blizen 4— 5. Peckowice zakulatlá, šáwnalá

;

pecka 4—ópauzdrá, 2semenná.
<?. bukowý. C. faginea Aif. Lam, t, 1\. Sideroxylon

fíurm. af. 1. 82. Strom wysoký, rozdlený na wtwe hu-

sté) korau hrubau, lutawau pikryté i listy Aíoé, a-
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píkalé, kopinaté, lysé, ostré, asi ?>" dlauhé, zubaté; kwé-
ly drobné, nachowé, na lato konené ; slopeky slÉ-
né, s listeny drobnými, padawými; ušty kalichowé
wejité, ostré; koruna delší kalichu: plátky wejité, tu-

pé ; tyinky kratší plátkw. — Na Pedhoí dobré na-
dje. "5.

Díwí wýborné k staweoí pfbytkw. Hotentoti dlají z- noho
kopiStS.

Kbratec. Myginda. Mtgindb.

Kalich nejmenší, na twero klaný. Plátky i, roz-
ložené. Tyinky 4, se plátky strídawé a jich kratší.

Wajeník zakxilacený. Blizay 4, prisedawé nebo nl-
kau jednoduchau podepené. Peckowice wejcowitá, (ne-

pochybné pometáním) Ipauzdrá, Isemenná. Semeno z

konce pauzdra odwislé, bílenaté.
Kru rozeh Ctyrhranýcli ; listy stíné, pfíkožnaté ; stopky iižía-

bíekowé , asto na konci na tré klané nebo tikrát roztrojené

;

kwety nejmenší,

K. 7)10coplidný. M. Uragoga Jacq. am. t. 16. Lam, t.

76. P. Brown. t. 17. y. 1. Ke pímý, 3—Sstewíný,
málo wétewnatý; kmen tlustý, sukatý, nestejný, s korau
hndau, u vvnit pomaranowáu, díwí bélawého, nejho-
ejšího ? listy wejité nebo písrdité, písedawé, zakon-
dilé, pilowané, pýité ; wrcholíky na tré klané; bobule
erwené, mkké, zwící hrachu. — (Na pomoí Ameriky
horké okolo Kartageny a na ostrow sw. Martina. Kw-
te od erwna až do záí."^ .

Zwafenina nebo zpaenina z koena siln na inoC žene, a tudy
jiiJi užíwají w nemocecb, w kterýcli toho teba.

K. ivejHtý. M. Rhacoma Swartz, Jacq. rar. t. 311.
Rhacoma Crossopetalum Lin. Crossopelalum P, Broivn.

t. 16. f. 1. Nízký kíek sochatý s wtwemi zelenoko-
rými, málo pýitými, po 4 hranách kídlatými; listy

stíné, wejitokopinaté, tupaunké, wejité, píapíkaté,
lysé, zejkowané; stopky socháte, wrcholiené, okolii-
té 5 kwty erwenaw bílé ; nlka krátká, niowitá, na
konci 4Ialoná

; peckowice jako meruzalkowé, šarlato-

wé. — Na pomoí Indie západní. Kwte od kwelna až
do srpna. \.

Koen též žene na nioIS.

Cermisa. Ilex. Stecmpalme.

Kaliclx 4—ózubý, stálý. Plátkw 4— o, podplod-
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nícli, s lupeny kalichowymi stídawych, 'prostých anebo

w korunu kolowitau srosllých. Tyinek 4—5, s plátky

slrídawýcli. Wajeník 4pauzdrý ; blizen prisedawých

4— 5, bu rozdlených, bu srostlých. Bobule 4— óse-

mená ; semen podíuhowatých, na konci pupenatých,
pekocených ; bílek dužnalý; kel w konci wáznaucí.

Ke wždy zolené; listy asto kožowité; stopky innohokwté;
kwSty obojaké, ídko pométúním dwojdoiné nebo mnoboinanžeiné.

C. ewropskd. I. Aquifolim Lin. Fl. dan. t» 508. Blak.

/. 305. Engl. bot. t. 496. PlcnJc 1. 72. Lam. t. 89. Duhám.
U 1. Schk. t. 28. Sturm f. 7. Hayn. 8. t. 25. Dasseld. 2.

1. 16. Rostl. 2. ob. 62. Lesní kopiwa nebo bodlawá
palma Mat. JVd. 47. c. Ostrolisl. Strom wždy zelený,

10— 12, anobrž i 40' wysoký; kmen u srownání s wý-
škau nellustý, pímý, oblý, rozdlený na mnoho wlwí,
nejwíce peslennýoh, ohebných, s korau hladkau, zele-

nau ; wlwe mladé a rozhy oslrohrané ; listy stídawé,
wejité, po kraji eabaté, ostré, hrubozubé: zubw a

konce kolcem ukonených silným, tuhým, narezawlým,
nejlysejší, kožowité, tlusté, 3" dlauhé, V\-í' široké 5 a-
pík listu mnohem kratší ; z úžlabíka listowého wynika-

jí okoliky mnohé, po hromad na stopkách kratikých?
plátky 4, dole srostlé w korunu kolowitau, bled ržo-
wau; kwty ohqjaké nebo pometáním wajeníka í sam-
í; blizen 4, sedawých ; bobule dužnatá, erwená, asi

zwící erabinky. — W stinných lesech po Ewrop mírnjší
a -teplejší. — Kwte w kwtnu a erwnu, zraje w pod-
zimku. '^. 5*

Listy nadepsané narliázt^jí se na kecli mladšídi ; na staršírli

jsau toliko ku konci zubaté a dílem celé; na ješt 'starcích a w strom
wyrostlýib jenom celé a na konci w kolec wybíhají. W záhradádi pro
ozdobu se sází, a tu se naskytují dwa odroky :

/3. jezatA íecliiuatuni)) jejížto listy po obojí stranS kolcaté ;

Y- strakatá (\ariegatum) s listem belostrakatým.

Díwí welmi twrdé, hustowlákné, bílé, staršídi kmenúw u pro-
sted hndé, pro nepatrnau tlausku slauží na drobnjší náiní,
zwláStS saustružnické. Z wtwí dlají boli a biCist. Wnitní kú-
ru dúwá lep na ptáky. W lékastwí druhdy potebowal se koen,
kúra koenowá a wtwowá, též owoce.

C. bobkolislá. I. Cassine AU. I. caroliniana MUL I.

cassiuoides Link. Aquilolium car. Catesb, 1. /. 31. Zwý»
ší 1— 2 mužw; listy wejitokopinalé, oste zpilowané,
rowné ; žila prostední, apík a rozhy lysé; stopky ho-
ní, chocholíkowii wtewnalé. — Na bahništích stinných
w Karolín a Florid. \.

Potebuje se jako pedešlá.

C. dáwiwá. I. vomitoria AU. 1. ligustrina Jacq. rar.
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t. 3íO. I. floridana Lam. Cassine peragua MUL ic. 1. 83,

/. 2. IFemll. hon. ^ 31. Cassine CaUsb. 2. /. 57. Ke
pékný i listy podlauhlé nebo elipiiné, obak tupé, zej-

kowan zpilowané , i s ro/hami lysé; okolíky boní,
písedawé. — Na pomoíí vv Karolin a Florid. Kwle
w erwnu a lipnii. f^.

List její slowe thé paratjHajské, akoli nepoijiodí z Paraguaje.

Zemkowé tainnejší od dáwna jelio k poišowání horem užíwajf.

Každé jaro k pití tomu se sliroinažují a obady rozdílné wykoná-
wají. Díwe totiž wšecko staré náadí wywrliuau ze swýcli cliatrtí.

Pak listí natrliawSe a do wrelé wody na kotel hodiwse, kolem do ko-

la se postawí, a wdce od oejprwnjšího w diistoJDOsli po nm dostane

zwaeniny té na šálku neb we skoápce moské, nikdy nepotebowané ;

pak pije ostatní lid též dle dstojnosti, až to pak na ženy a dti
pijde. Tak dwa nebo ti dní pijí, až znamenají, že dost se poi-
stili. Bez welikého namáhání dáwí, a mají za to, že takowé coroní
léCení zbuzuje cluit, |)osilnje žaludek, a dodáwá hbitosti a srdnatos^i

na woju. W KwropS se ho neužíwá.

C. paragtiarsíd. I. paraguariensis Hillair. Strom
nejlysejší, wýškau pomarani podobo} » listy klínowjt

nebo kopinal podlauhlé, lu|»aunké, obdáln zpilowa-

né ; stopky iižlabíkowé, mnohodílné; blizna 41aloná;

pecky žilnaté. — W Paraguaji a Biasilii okolo Kuri-

tiby.
Listy swiží nemají žádného západm; suché a wodau wrelaii

zpaené wni píjemnau wydáwají, W celé Americe jižné, ano i w
Anglianech se potebuje jako ínské thé^ a slowe malé (Uié do

Mate).

ZiMOPLOD. Pinos. Winterbeere.

Wšecko jako u cesmíny; kwty asteji ponirtsíním

dwojdomé, na šestero klané, 6muzné , plody Gsemenné.
Ke ; listy padawé nebo pezimující ; stupky úžlabíkowé^ t-

kwté.

Z. stiemcholistý. P. verticiilatus Lín. Dnham. t. 23.

Lam. t. 255. Bari. vi. t. 17. Bigel. med. I. 56. Rostl.

2. ob. 67. Ke zwýší 2—3 muivv; listy 3' dlauhé, pa-

dawé, wejité, zakonoilé, zpilowané, wezpod pýilé;
swazky kwtvv samích okolíkowité, úžlabíkowé : sa-

micí kwéty hromadné, oboje na šestero klané ; bobule
erwené. — VV lesech wlhkych z Kanady do Wirginie.

Kwte w erwnu a lipnu. %^,
Kru hoká a trpká powah posilujícícJi, slauží proti bliaw-

kám a zimnicem.
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ÍÍEŠETLÁKOWITÉ. RHAMNEAE.

Trubka kalithowá s wajeoníkem spojená : uSly w
aupti chlopnité, uren*, 4— 5. Plátk toliké/, /ridk;t

nic, s iiily kalichowvjni stídaných, asto šupinowíiydí
s epelí poddutau. Tyinek co plátkinv s ušly kaliclio-

wynii slrídawýcli. Prašníky 2pauzdré. Wajenik bud
s kalichem docela spojený, bu do póla. bud nejdo-

leji, 2—4pauzdrv : pouzder Iwajených. nlka I; bli-

zny 2^-4. Plod astji nepukawý : bobule, peckowicc,
bu nožnika, ídko tobolka. Semena pímá, bez mis-

ku. Bílek žádny nebo astji dužnafý. Kel rowný,
osowy ; koínek dolení ; dlohy lislowilé.

Striimky nelio ke; listy jednodudié, stídawé, nejfdejl stí-
lné, r-asto |(alistnaté ; kwety drobné, asto zelenawé.

Kád tu obsahuje a^i 250 rod w 25 pokoleoícli; rozloiiowány

jsau po oliojíiii niírnéin pásmu wšeih sweta dílíiw, takže nejwíce jicli

mezi oliralnikouia a 40t\ui stupnm Šíky. W Americe jicli ale Uí-jwfce.

Wytažuinau liorkau, prwkem prudkýui, poCil/njícím a nkte-
rfiiii barwinaini se rozeznáwajf. Nkteré nosí owoce slíznaté, jedlé.

ClCJMEK. ZlZYPJlUS. JuDEKDOKir.

Kalich otevvDený, na patero klaný, u prosted trub-

ky po odkwtení obíznutý, dolejšek stálý, s plodem
^losrostlý. Ter iláznatý, na kalich pirostlý, plátkiW
ó podporující. Tyinek .'>, ped plátky poslawených.
Cnlky 2— 3, jednoduché. Peckowice wejcowilá : pecka
bezchlopná, 2[)aiizdrá, 2semená (po ídku 1

— 3pnuzdrá,
t — Ssemená). Semena píokrauhlá, sniaknutá, bez-
brázda, skoro bezbílená.

Strmky nebo ke; listy stídawé, (rojžilé; palisty kolcatowat-
jící; kwty úžlabíkowé; peckowice sliznaté.

C. obecni). Z. vul^íiris Lam. t. \Zh. /. 1. Hrnpu 10.

/. 53. Dilssdd. IG. /. Vl. Z. sativa Dithnm. vov. 2Í /. 16.

Rhamnus zizyphus Lfu. Pall. ros. 2. t. 49. Jujuba ili

jujubowý strom Ma(. Háj. 78. — Jfíi 90. A. Ke 6— 8*

nebo strmek 15— 20' wysoký, welmi weiewnatv : wtwí
^Vozewených, oblých, hndokorých, rozeh kiwolakých ;

pisty stídawé, wejité nebo kopinaiowejité, tupé, ma-
ílíko wyíznulé, ostraunce zpilowané, lysé; apiky pe-
|Tsráiké ; lisieny kolcatowaijící, dewnatjící, jichž jeden
Jiienší podhnutý, druhý tikrát delší, i owný ; z iižlabí-
«a lístowého uynikají wrcholíky apíku asi 2—3krát delší,

3— ókwté; blizny 2; peckowice podlauhle wejconitá,
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tmaw erwená. — Púwodne w Syrli a snad také w
Persii sewerné podlé More chwalinskóho » za Augusta
Sexta Papinia penesen do Wlach, kdežto až ku pale

Alpské rozšíen; též od nejdáwnéjšícli as we Spanie-
lích, jižné Francii, na pomoí barbarském se sází. K\v»
te z jara, zraje w lét. %.

Owoce sliznaté, pesladké požíwají w jižné Ewrop za Serstwa
a sucha, a potebují asto proti neinocein hrudníin.

C. jedlý. Z. Lotus Lam. 1. 185. y. 2. Rhamnus Lo-
tus Lm. Desf. act. par. 1788. L. 21. ešetlák datlowý.

Ker wysoký, anobrž i strom jako malý hruškowý s wt-
werai blawjmi, lysými, trnatými ; listy stídawé, weji-
té, podlauhlé, nejlysejší, nejtupjší, nkdy maliko wy-
iznuté, obdáln autle zejkowané j apíky pekrátké; z

úžlabíka rozhowého wycházejí swazeky z ó— 2 kw-
túw drobných ; nlky 3, blizny tupé 5 peckowice zaku-
latle wejcowitá, ryšawá ;

pecka zakulatlá. — Na su-

chopaích wýslunných w Ewrop stedomoské, teplejší.

Kwte w kwtnu, zraje w srpnu, záí. \.
Owoce to od dáwna we wlasti se požíwá a Tunisané byli

drnlidy lotožrauty ( lotopliagi ) zwáni , protože strouj a owoce
jeho lotos se jinenowal. Lid ten podlé Polyhia owoce do nádoh na -

tlujené schowáwal. Chutná co datle a fíky. Theofrastos prawí^
že lotos byl na ostrowS lotožrautskéin, nyní Zerbi zwanéin, a na po-
niorí blízkém obecný, takže wojsko Orfellowo tálma Afrikau ke Kar-
tbagu, mnoho dn o tom owoci žiwo hylo. Homer w Odyssei (k

9) niluwí, že owoce jest <huti lahodné, takže moc má do sel»e iipa-

matowání na wlast zapuditi, a tndyž Ulyssowi niolilo zachutnati, ž
•"

se mu pak nechtlo krajinu tak blažonau zstawiti. JeSte podne
zemkowé ,owoce to sobe libujíce, dol)ytek jím krmí a jako druhd\

s wodau roztírajíce dlají nápoj nedlauho trwající. Mungo - Pari

nalezl strom ten také we wnitPní Africe ; Negrowé jeho plody jme-

nují tomberug, suší je, maunatau dužninu rozniílají, placky dlají a

na slunci suší, které jako perník duitnají. Lotosem slowe také lek-

nín poswálný a modrý, oešiuec ozdobný, pak bestowec obecný, o

nidižto wiz na swém míst.

C. hunatokwtý. Z. Spina Chrislí JVilld. Rhamnus
Spina Christi Lm. INabeca Alp. 2. 1. 19. Oenoplia spi-

nosa Clus. 1. 27. Rosel. 2. ob. 70. Strom zwýši pro-

stední hrušky ; kra na kmenu a wtwích blawá do
popelawa ; wlwe málo probybané, oblé ; rozhy na konci

huaté ; listy asi 2'/j" dlauhé, 2" široké, wejité, dole

zakonité, w apík prodlaužené, na konci nejtupjší a

ostrým úhlem wyríznuté, lysé, zmladí wezpod huíiaté,

po kraji drobauncc zpilowané; apík 7— 8'" dlauhý ; z

úžlabíka lislowého wynikají chocholíky apíku kratší,

mnoliokwté ; nlky 2, dole spojené ;
peckowice zwící

malého jablka, nejaslji ale tešn nebo oechu wla-
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ského s peckau 2pau7.cJrau. — W Palestin a Egyptu.
Kwéte w kwlnu. *)^.

Plody jelio iiL'/) anel)o nap zwané jsau ciiuti dobré, p/jciimé

a tudy se jedí jako predt-SIé. Nezralé ale stahují a tudy w lé-

kastwí k itosilnní stícw se potebují O tom a pedešlém rodu
se doiiiníwají, že z wct*í jeho byl udlán trnowý wnec, kterým Kri-
sta Pánu židé korunovali a lidu na odiw dali.

C. jujuba. Z. jujuba Lam. Rhanmus jujuba Lin,

Mansana arborea So)in. il. /.9i. iVlalum indicum Riimph
2. t. 36. Periin toddal Rhccd. 4. f. 41. Strom prosted-
ní wýškv, kmenu kiwého, kry hndé, rozsedalé ; listy

prit)kraulil(>\vejcité, tupé, pí-ícclé, wezpod jako i apíky
a rozhy nejkraleji iedoplsnaté 5 palistv koicowatjící>
skoro ojedinlé, podhnuté j chocholiky ú/Jabickowé, roz*
kladiié, soclialé; kwt drobný, bílý, newonný ; blizna
jcrlnoduobá

; peckowice zwící holubího wejce žlutá, s

(iužninau uúwinnau, laijodnau — W Indii w pd pís-

iié. Dwakráte do roka w bT-eznu a záí zraje a nosí
od lOtého roku az do lOOho 5*

Owoce jelio duituá núwionu asi jako jablka; též nezralé na-
kládají do soli a orta. Listy potebují k Iilazen/ draiiýcli kanunw,
zwaeninu w liorekádi, kiru liokau k posilnní žalúdka, koen k
poištowúní. Z wetwí jistsm tervvceni napíclianýcli prýští se laka.

CiSník. Palii!rus. Stkchdokn.

Kwty pedešlého. Cnlky o. Plod wyschlý, ne-
pukaný, okrauhlý, obraubený rownowážn blanau širo.

kaii, opauzdrý, 3semenný. Semena wejcowitá, bezbráz-
dá, bílku pcskrowného nebo bez nho.

Re jmní cicimkiiw.

C. kolcaty. P. aculeatjs Lam. 1. /. 200. Duhám. 3.

/. I", fíosil. 2. ob. 70. V. ausiralis Gaert. t. 43. yi 3.

Zizypus Paliurus /f^//</. Pihauinus Paliurus LiW. Pall.ross.

2. /. (i4. Bodlák 3. Mat. H'd. 4G. Žídowský trn, trni-

wý ešetlák. Ke 10 — 12' uysoký nebo wyšší. Kmen
zatoily, rozdlený na mnoho wtvvi oblých, hndých,
rownaunkých; rozhy oblé, pýíkowané; listy stídawé,
kWjiié nebo kopinatowejcité, tup a krátce zakoníte,
(|','2" dlauhé, P 4

" široké, lysé, zndádí na žilách autlínce

ípvláskowané, aulle wraubkowané ; apíky pekrátké 5 pa«
listy uíní se w kolce dwojatné, jeden dlauhý, rovvný,

druhý kratší podhnutý; z úžlabíka list hoejších wy-
>aiikaji wrcholíky ntnoheu) kraiší listu ; nlky 3 ;

pecko-
wice wyschlá, zakulatlá, erwenaw hndá s peckau
Spauzdrau. — Na suchopaích wýslunných w Ewrop

20
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stedonioské a adríalské ; též na Kawkazíj, w Asii Malé,

Alrice sewerné. Kwele a zraje od kwetna až do íj-

na. 1-
Dobrý do plotw i)ro dlaulié kolce. Koen i list trpký, a do-

brý proti beiiawkám; plody proti tžkému inoiieni; jádra olejnatá w
neuiocedi plicnídi.

Ororalka. Berchemia. Bercheiuie.

Kalich na patero klaný: uslw padawych, spodku
stálého, s plodem srostlého. Plátkvv 5, šupinowitých.

Tyinek iS, pod plátky wyniklýcli. nélka í. Blizny

2. Peckowice píwyschlá: pecka 2pauzdrá, 2semenná

:

semena bezbrázdá.
Ke bezbranné, wStwí |)rítociwý(!i ; lisly wejCité, nejcelejší,

zpeenožebré ; kwety iižlabíCkowé, poinetánm 2donié
;

plody nkdy
Isemenué.

O, drkowaná, B. lineata Dccand. Rhamnus lineatus

Lin. Osb. it. f. 7. Pluk. am. t. 408. /. 3. Ke 8' wysor

ký, wétwí lesklých, rozeh pýilých ; listy wejité, wvkra-

jowané, síkovvané, ^lí' dlauhé; kwéty obojaké, bílé;

nlka 1 5 peckowice drobné, erwené, s peckau 2bráz-

dau. — W in a Koínín. %^.

Zwaenina koenowá proti wodnotClnosti a zatwrzelinám we
briie.

RÉgETí.ÁK. Hhamnds. Wegdorn.

Kalich na 4— 5 klaný, po odkwétenl asto oblžnu-
tý, dolejšek stálý, s plodem srostlý. Plátky nkdy žá-

dné. Tyinky ped plátky stojící. Cnlka na 2 — 4

klaná. Peckowice šáwnatá nebo píwyschlá, 2— 4pau-

zdrá : pauzder oddlených, peídko 2semenných, na

wnitní stran pukajících; semena s hlubokau brázdau.
Ke anebo struníky; wtwe asto trnowatjicí ; listy zpee-

nožebré ;
palisty nkdy kolcowatjící ; kwty asto rftznopolilawé.

. potistiivý. R. ca thartic US Z/m, Fl. dan. t. 850.

Schmidt t. 158. Hmjn. 5. t. 43. Diisseld. S. t. 10. JVapi.

1. t. 31. 38. Rosil. 2. ob. 71. ešetlák Math. Hag. 43.

— IVel. 4G. Ke 5' anobrž i 15' wysoký, nkdy slro-

mowitý, zwýši 24'; wlwe a jejich ástky oblé, šedo-

hndé; rozhy lysé, nkdy pýité, trnowatjicí; listy na

smítcích chomáené, na rozhácb stídawé nebo stiné,
wejité nebo píokrauhlowejilé, 2V2" dlauhé, 1" široké,

dosplé obak lysé, mladé obak pýité, na konci tupaun-

ké nebo tup zakoníte, po kraji aulle pilowané : a-
píky krátké

;
palisty prchawé, šídlowilé ; kwty úžlabí-



307

kowé, po 2, 3 nebo 5 cliomáené, dwojdonié, poríclku

mnohumanželné ; stopky oblé, lysp> 7,déJí apíku kalich

na elwero klaný ; plálky 4, želenawé ; tyinky i ; nl-
ka zdélí uštw kalichowýchj blizna na 3— 4— Sklaná; pec-

kowice dužnatá, co hrách vveliká, pak erná, 3—4se-

nienná. — VV kowišlích , plotech po celé Ewrop.
Kwle w kwtnu a lipnu j zraje w podzim. '^.

Wšecky ástky, obzwlástS peckowice, siln poPigifjY, protož

i tyto jindá w lékarstwí se potebowaly. W peckowirídr jest bar-
wina žlutá, která kamencem se mní w zelenán, a ta slowe zele
eiellkowá (Saftgrun).

/{. bancíiský. R. linctorius TF. ei KU. t. 2ó. Rosil,

ob. 72. Ke 4— o' wysoky : kra tmaw popelawá, mlad-
ší požlulavvá ; díwí twrdé ; listy nejastéji stíné, wej-

it, zejkowanozpilowané, lúpaunké nebo nejtupjší, asi

l" dlauhé, obak pýiit, wezpod žilnatožebernaté ; apí-

ky krátké, huaté; palisly 2, delší rapíku, pímé, árko-
wité, pyrite ; kvvéty mnohé, z dolejška rozeh wyniklé;

stopky zdélí kahciiu nebo kratší, lysé ; ušty kalichowé

wehnuté
;
plálky 4, bleíié hliožluté ; tyinky 4; pecko-

wice erná, rznotwará, nejastéji obsrditá nebo z pa-

hrbk 3—4 složená; semen co pahrbkw. — W plo-

tech winninych «' Sremu, BnnUtu, Istrii, Wlaších a Fran-

cauzích. Kwpie w kwétnu. \.
Peckowice jako pedešlého užiteCné ; lepší dáwají barwu.

}{. skalní' R. saxatilis Z/'n. Jacq. aust. t. 53. Clus. 1.

o. 1JI. Rostl. 2. ob. 73. Ker položený nebo pímý;
listy v-ejitokopinaté, pilkowané, lysaunké; kwty dwoj-
do/ne, samicí bezplátkowé. — W Ewrop jižnjší na
skalách. Kwte w kwétnu, erwnu. ^.

Peckowice jeho w ohriiodu slowati lohktj awiíionské (graines
Avignon) a slauží jako pedešljrji k týmž koncm.

li. liiiwij. R. ínfectorius Iav,. Rostl. 2. ob. 73. Ki-
ek 1' wysoký, položený, rozestený nebo wzestaupawý;
pe a wtwe stridawé, oblé, napopelawéle hndé; roz-

hy oblé, pýrité, poerwenalé, irnowatjící ; listy strida-

wé, wejilokopinalé, cliptiné, zaokrauhlowejité, dole
ostré, na konci osiraunké nebo tupé, tupaunce pilko-

wané, obak pýrité, 8'" dlauhé, 4 " široké, nejwíce ale

menší ; apíky skoro zdélí twrliny lislowé, pýrité í pec-
kowice zwící wikwe, trubkau kalichowaa podepené. —
Na suchopaích wýslunných w Istrii, Itálii, Francii, Hispa-
nii. Kwte w kwtnu. %^.

Od toho kríku podiodí též bobky awi/lotiské nebo Zlulé

(graiaea Avignon, janne) w barwístwí nžilei^né.

20*
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n, oliwowítý. B. oleoides £,m. Podobný predenlému;
rozprostený nebo nápiiný; lisly podlaublé, lupe, ceU'*,

koinalé, lysó, wezpod žebernalosíkowan. — íNa škro-

botinácb w Sicílii, Mauritanii a Kecku.

Peckowice taktéž prosiWwají.

fí. r.rwenoc/nvý, R» Erylhroxylon Pall. ross. (. 63.

Pímý •, listy árkowitokopinaté, zpilowané, lysé ; kwiy
obojaké •, peckowice podluhowaté. — INa skalách w Si-

bii. 1.
Díwí uarySuwele Cerwené, nSkdy dosti tinawé, nejtvM>lší a

kehké; peckowice K barwení jako predslýdi rodw iižitefné.

R. krmina. R. ÍVangula L). Fl. dan, t. 250. En^l.

bot. 1. 250. Duhám. 3. /. Í5. Schmidt t. \'?>\. Hmjn. 5. t.

44. Diisseld. H. /. 21. Hosti, 3. ob. 74. Krušina Math.

Haj. G4. — fA/. 75. Ke 4— tí' wysoký, strom 20'

zwýši, mnohowetewný; kmen wtHwí stídawých, s korau
hladkau, tniaw šerau, nahndlau, beloskwrnatau ; wnili-

ní wrstwa kry žlutá ; rozhy zelené, ponaerwenalé, pý-
i-ité; listy wejilé, nkdy skoro obwejité, 2— 3" dlaulié,

V]z~2" široké, zakoníte, tupaunké, nejcelejší, podlé
žeber mlce brázdowané, starší obak nejlvsejší, ndadé
nerozwinulé, po zebrách a kraji pýité : apík zdélí

twrtiny lislowé 5 listeny kopinaté, oslr<'*
; kuety 2—

d

úžlabíkowé, na stopkách oblých, lysých, Ikwtýr.h; tv-

inck 5 ; nelka a blizna jednoduché ; peckowice zwící

hrachu kulowatá, ernofialovvá ; semena 2— », narusa-

lá. — W krowiíitích, plotech podlé ek, potokíiw a ryb-
níkuw po Ewrop mírné a studené. Kwie w kwtnu
a erwnu, zraje w záí a íjnu. ^,5*

AuCinky lékaské jako rešetláka poCistiwélio ; Ijko obzwlášíu

potrefnije se zwení proti swralni ; ze dííwi dlají se epy do sud
piwnýdi, a nejlepší uhlí na pradi ruíuifn} ; z peckowic též dlá se

zele i-esellákowá.

11. josina. R. Alaternns Lm. Duhám. 3. /. 14. Kcrti

hort. seinp. t. 657. Schmidt. t. 156. Rostl. 2. ob. 76. Ke
15— 20' wysoký : listy pezimující, kožnaté, lesklé, nej-

lysejší, nunolwaré, píokrauhlé, wejité, eliptiné, kopi-

naté, píárkowiié, pilowané, bu jednobarewné bud bélo-

nebo rusostrakalé, 2" dlauhé, l" široké; kwty drobné,
w úzlabíkách nahromadné, wlastn krátkohroznné,
dwojdomé, zelenawé bílé, o 5 plátcích a uštech kalicho-

wých ; peckowice celé erné. W krajinách sledomor-
ských. \ .

Listy swraskawé potebují se co thé proti zapálení hrdla;

bubiilu nepíjemn horké poCiSují u též dáwají barwu xelenau i
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žlutnu ; drfwí twrdé, liu-ité, tžké, Cerwenuwé saustruŽD^cj a trulilái
k w)kl'idán/ potí-biijí

11. théotvý. R. iliezans Lin. Wtwe rozkladitó, na
kotu;i trnaté ; listy wejité, lysé, pilowané ; kwty w
klas konený, píilalowilý nahromadné, na patero kla-

n. —
• W Cífi.
Sprostý lid /.páruje list jelio a co tliý pije, které ale tžkosti

pfisobf, /

KílWOPUR. GoLLETIA. Kreútzelsen.

Kalich hakowity, dole sotwa s wajeníkem spoje-
ný, na palaro klaný, u vvnil huatý nebo 4asý. Plát-

ky nižádné. Tyinek 5, mezi ušty kalichowými. Praš-
níky ledvvinowité, pííjednopauzdré, dle brázdy podko-
wowití' pukající; nelka na konci 3zubá. Tobolka 3pras-
kawená, Ssemenná, dolejškem kaiichowým obklíená.
Semena bezhrázdá.

Ke listu neuinuiiélio, oasfji strípélio ; wptwí trnatjdi.

K' Irnahj. C. spinosa Lam. t. 129. C horrida
trUld. Kndek' s trny silnými, listy peídkými. elip-

linými, nejlysejšími, 6'" dlauhými, 3'" širokými, pa-
dawými; stopeokami kratšími kvvtu. — W Krasilii a

Chili. \.
Zwaenina drewowá potišfuje.

Zpodooer. Ce:ai(othi'8. Seckelblume.

Kalich na patero klaný, zwonkowitý, po odkwtení
prosted obríznutý, doiejšku stálého s wajeníkem pí-
spojeného. Pláikw 5, drobných, dlauhonehítnych, kle-

nutých, ídko žádných. Ijobule wyschlá, ^' ídko 2—4-

pau/.drá ; praskawky papírowé, Izrné, dole prochodné,
na \vniti'ní stran pukající. Semena wejcowitá , bez-
brázdá.

Ke bt-zbranné ; kwty liroznBé.

Z. americký. G. amerio^nus Lin. MUL ic. t. 57. Sims.

ma^. t. 1479. Duhám. /. 51. Trcw Ehr. t. 94. Rosfl. 2.

ob. 77. Ke 3— i' wysoký ; koen tlustý, erwený, wt-
we mnohé; listy wejité, zakonité, pilowané, Szilé,

wezpod pýilé, 3" dlauhé, skoro 2" široké, pkn zele-

né; kytky zdélené, se stopkau pýitau ; kwty bílé, drob-
né; bobule co pep weliké, hndé. — W Americe se-

wcrné. Kwle w lipnu až do íjna. \,
Koen (rpkj k l)arweni a po^išowání užUí'iný\ listy na llivf

slauzíj kteréž oazvwá se nowojcrgejské.
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WŽjíftATEC, yENTlLAOq.

Trubka kalichovvá dole s wajeníkeni srostlá, kra-

je na patero klaného. Plátkw ó, šupinowiiých, / kq-

lichu mezi ušty wyniklých. Cnlka nejkratší ; bliz-

ny 2. Tobolka zakulatéJá, bezchlopná, ukonpená kí-
dlem mázdrowit)'m , podlauhlym, Ipauzdrá, Isenien-

ná. Semeno bezbílené, pímé ; dlohy tlusté, ne-

stejné.
Striiinky; wStvye ohebné, pnulé; listy stída^vé, zpeenoiebré

;

laty kopeCné.

Jf^. riejcelejši. V. maderaspatana. Gaerl. Roxb. 1. 16.

Rumph, 5. (. 2. Ke wysoký; kmen asi co lýtko tlu»

stý, s korau rozsedalau ; wtwe welmi ohebné/ štídawé,

lysé, oblé, rozdlené na wtwiky oblé, lánkaté a

na stromy se pipínající ; listy štídawé, wejité, mírn
apíkaté, tuhé, tlusté, lysé, po obau stranách nejcelej-

ší, ostré nebo tupaunké, podlé žeber hlawních na wr*
chu mlce brázdowané, a tudy jakoby násobené ; kwty
drobné, zelenawé, mnohé, rozpoatavvené na latu dost

obšírnau, konenau, jfijíž wtwe štídawé ; ušty kali-

chowé drobné, ostré; nitky krátké; tobolka zakulatlá

nebo wejcpwitá, malá, s kídlem mázdrovyilým. — W
Indii wýchodni na pomoí, na wrších lesnatých. ^.

List a kw£t smrdí. WStwe šlahaunowité jsau tiiLé, tak^e jicli

nelze roztrhnauti ; protož potebují je místo prowazw do wody, oha*
wse je a zkrautiwse jako u nás bezowé wtwe na haužwe.

HranhIíR. Qiioania. Guoanib.

Kalich ciíhowitý : trubky dlauze s wajeníkem sro-

stlé, kraje na patero klaného, stálého. Plátkw b, ká-

powitých, s ušly kalichowvmí stídawých. Tyinek ó,

pod plátky hnízdiwých. Cnlka bdílná. P|od suchý,
óbqký nebo Skídlý, Spauzdrý. Semena w pauzdrách
ojedinlá, s bílkem duinatým, dlohama listowitýma.

Ke pnulé; listy štídawé, palistnaté; rozhy qkteré ^ rozwi-
iÍDu,jiné w stopku hroznatau ukonCené; kwty pometánfm asto mno-
(lodqnié.

H. domingskd. G. domingensis Lín. G. glabra Jacq.

am. í. 119./ í.~pict. í. 274. / 96. t«m. t. 8 4 5. PluL
abn. t. 162. /. 3, et 1. 201. J. 4. Ke réw podobný;
kmen deatý, tenký, šlahaunowitj, wysoko po stromech
se pnaucí, na konci rozdlený w rozhy tenké, zelepé.

rozwilinau ukonené a nesaucí listy wejité, zakonité,
tli a onde zpilqwané, lysaunké, asi 2" dlauhé; apíky
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kiálkc; palisly malé, árkowité ; kwty konené, dro-
bné, na malýclí liroznecli, opatené listenem jedním a-

nebo dwéma, newonné, žlulawé j semena erná, lesklii.

— W lesech na Donungu.^.
Teu a jiné rody tolio pokolení, jako hraiuile celolistá a zej-

kowaná, dlají ástku tak eCenýrli liáaw ili kowiu paiilýdi, se

stroucí dolu wisí<'ítli. Z hokého dewa popsaného rodu dlají párát-
ka, ktrú dobe iní dásoíp; sáwa posiluje žaludek.

DuŽÍSTOPKA. HOTENIA. HoVEME.

Kalich na patero klaný : ušliÁw podhnutých anebo
podwinutých, trubky dolejšek stálý, s wajeníkem sotwa
spojený. Plátky s ušty kalichowými stídawé,^ swinuté.

Tyinek 5, podplátkowých, jimi obwinutých. Cnlka 1 ;

blizny 3. Tobolka kulowatá, Spauzdrá, Schlopná, 3se-

menná. Semena wejcowitá, lesklá.

Stromy ; listy stídawé ; stopky iižlabíCkowé, hroznaté, mnoho-
kwté, uzráním zweliCelé, zdužnatelé; ástky kwStowé ngkdy po-
Ctwerné.

D. sladkij. U. dulcis Thunh, Lanu t. 13 1. Kacmpf.
2. t. 809. odlé Kaempfera jest strom pohledu pro-
stední hrušky ; wétvve lysé, oblé; listy stídawé, rapí-

katé, wejité, zakoníte, pilkowané, dole stejné, trojžilé,

3" dlauhé ; kwly \ — óástkowé, úžlabikowé, rozposta-

wené na latu sraaknutau, sochatau : stopka oblá, ro-

zewené sochatá , po odkwtení dužnatjící, erwena-
jící a sladnaucí; kalichowé ušty padawé ; plátky wej-

ité, tupé, swinuté a zahalující tyinky ; tobolka kulowa-
tá, zwící pepe ; semena erwená. — Na Zapanu. 5 •

Stopky zdužnatSlé a na stéblo ztlustlé, hndé, chutnají la-

hodn asi jako hruSj(y pergamotky ; strom slovye siku, hen nebo hen

poknuas.

Rád 70.

BRUNKOWITÉ. BRUNIACEAE.

Kalich s wajeníkem spojený , kraje krátkého,
bzubého. Plátkw h, z kraje kalichowého wyniklých a

s ušty kalichowými stídawých, w paupéti asto swinu-
tochlopnitých, pak asto poddutých. Tyinek o, z kali-

chu wyniklých ped plátky ; prašníky na záda pi-
pewnené, 2pauzdré, dwojnásobnau šlérbinau pukající.

VVajeník 'ipauzdrý. Cnlky 2, niowité, nékdy srostlé.

Plod wyschlý, 2pauzdrý nebo pometáním Ipauzdrý, ne-
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mázdra-
w pauz-

pukawy nebo rozdlující se na dwe príJskawky

té, u wnil pukající, nelkau hrotité. Semena .. ,

drách nemnohá nebo (ponietáníni snad) ojedinlá. Bí-

lek nejtensí. KpI osowý, rown)', pekoccný : dloh krát-

kých, koínku homolowitého, dlauhého.
Ke dobronadjské wzezenf wresowélio ; listy drobné, Cárko-

wité nebo trojboké, tulié, nejcelejší, do záwitkii nebo peslínku roz-

postawené, shlaiiSené; kwety drobné« Sasto konené, sblauené.

Brdnka. Brtnia. Brunie.

Kalich wíce mén s wajeníkem spojený, ózubý.

Plálkw 5, nehetnatých. Tyinek h, wyniklých z kraje

kalichowého u samých plátkw. Cnlky 2, prosté nebo
dole srostlé. Plod suchý, nepukawý, 2pauzdrý, pome-
láním nkdy Ipaudrý. vSemena w pauzdrách ncn)nohá,

wejitopodluhowatá : bílek dužnatý, nejtensí; kel rowný,
pekocený, s dlohania krátkýma.

B. uzlohwttá. 15. nodiflora Z,M. Brcyn. cent. t. 10»

jVcndl. coll. t. 3o. Ke s korau erwenaw hndau,
wtwenii stídawýtni, pímými ; listy trojboké, wehnuté^
Ostré, stechowité, w patero závviikíi rozpostawené, lysé,

l"' dlauhé; slrbaaly kulowaté, asi '/?" w prmru we-

Jiké, na rozhách konené a dohromady dlající ehocho-

lík ; ježle (konec rozhy kwtonosný) kulowaté, ble a

husle chlupaté ; kwt wšaký obklíený ó šupinami Iži-

cowitými, un bloohlupými ; kalich hlochlupý, ustw
b, árkowit podlauhlých, jako trubka kalichowá btlo-

chlupých : plátkw ó, kalichu delších. — VV auwalech
na Predhoí dobronadjském. \ .

W zahradárii s jinými rody se cbowá na zpsol* wfesfiw a ban.

Stáwka. Staavia. Staavie.

Kalich spojený s wajeníkem, po kraji rozdlený
na ustw o, šídlowitých, mozolalých. Plátkw 5, s ušty

kalichowými slídawých. Tyinek 5, plátkm sti'íných.

Cnlky 2, dole srostlé. Tobolka 2praskawená, 2senie-

ná : praskawek uzráním oaslo rozdlujících se.

Polokre ; listy fárkowitotrojboké, nepitlaené ; kwety zplesti-

losfrbaiilené, listeny stediowitjiiii, iiaprskowilýnii, nekíly barwenýnn
obklíené; ježle chlupaté a plewnat.

St. wcUkohlawá. S. glutinosa Thunb' IVendl. coll. I.

f. 22. Brunia {^hiiinosn A>m. Pluk. l. 431./. 1. Ke 2—3'
wvsoký ; lislv árkowiioko|)inalé, trojboké, cernohrolné,

na doicní polonin též i rozhy ídce huiiaté ; slrbauly
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konené; zákrow z lisienúw jako listy wylilízejícich, >'

paprskowit rozpostawenyrlj, rozloienvli, rusývli, nino-

liem deliícli nežli kwly a plrwy. — >ía Tabulním \vr-

chu Predhoii dobronadéjského.'^ .

ad 71.

ŠICHOVVITÉ. EMPETRRAE.

Kalich prosty, 'idílny, w pnupeti strecliouitý. Plát-

kw 5, s tvirikanii 3 prosfynii hluboko w kalichu pri-

pcwnénvnii. Wajenik na teri žláznatm položený
,

3—6 - neb(» Opaiizdrý : pauzder Iwajenvch. Cnlka
krátká nebo žádná; blizna pramenitá. Bobule 3— 9-

pauzdrá nebo pomrláníni Ipanzdrá, 3—Dsemenná. Se-

mena pí'íníB, bez hochu pnpcného, bilenatá. Kel ro-

wn}', osowý, s koínkem doln obráceným.
Ke nízké, wždy zelené, wsinn podlé jmní podol-né Li,«ity

stfídawé ii«'l>o pislenoé, lasto shlaiiPené, nejcelejší, kožowité, !><•/-_

palisté. Kwty oliyejn ilwojdomé nelio ninohotnanželné, drouné,

ojedin«"lé. Detio po 'i

—

W w úžlaliíCku Iioenícii listw.

Patt-ro rod (we 3 pukolenfrli), sem nálpžejrMi, jest rozlo-

sowáno po pndneiií mírném a na díle i studeném obojí puiokauie,

lilawii ale sewerné.

ŠicHA. Emprtrum. Rauschbeerb.

Kwty dwojdomé. Kalich Sdílný, o 3 listeny po-

depený. Plátkv 3. Kwt samí: tyinky 3, s plátky

slidawé. Kwl samicí: wajeník kulowalý; nelka pr-
kráiká ; blizna o 6— 9 pramenech. Bubulc ipauzdrá,

6—9semenná. Semena co kost twrdá.

S. ernám E. nigrnm Ln. FL dan. t. 975. Lavi. t.

830. /. 1. Erica baccifera Mat. Jf^el, -45. Bahnowka. Ker
položený, od dola rozdlený na wtwe \' dlauhé nebo
trochu delší, tenké, skoro niowiié ; listy peslenné, o-

byejn trojnaté nebo lwernaté, ku konci rozeh welnú

nahromadné, podlauhlé nebo árkowité, tupé, po
kraji podwinulé. kraje w bilau áru spojené ; kwty oje-

dinlé w hoejších úžlabíkácli, blané nebo erwena-
wé : samí s nitkami wláskowitými , daleko umícími;
bobule kulowatá, skoro ztvíci jalowce, pak erná. —
^a rašelinách a mokrých wresowišíích po Alpách a Pod-
*4ilpí, až na rowinv sestupující, w Ewropo a Asii se-

wcrných a mírných. Kwfe od kwlna až do crwna.^ .

KMek ten u welikém litDQŽstwí roslaucí pohroiiiad, j«?st nej-
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lilawnejší rostlina, z níž raSt-lina se dlá. Bobule np|)?fjeiiin ky-

selé sewerané jedí a za |)rotikuril'jjné mají. Na Grónsku dlají zp-
sob limonády a kwašendn wíno jakési, Qepííjemné. Že dlají zá-
wraf, nezdá se býti prawda.

.V. bílá, E. album Z/Ví. Erica corjs folio C/mí. I. /.

45. Kieli jménim pedešlému podobný, jest ale pí-
mý; rozhy má pýilé; listy árkowité, po kraji podwi-
nulé, na líci šerpivvaunké, na rubu zlábkowil; kwty
klubené, bezlistené, jsau bu samí 3mužné^ buf sa-

mici se 3 nitkami neplodnými, Rcbo obojaké, Smužné s

lyínkau 1 plodnau, tedy jsau pinoliomanželné Irpj-

domé ; bobule bílé, 3—9semenné. — W Lusitanii.

Bobule kyselé jedí ; též dlají z nidi limonádu, w horeCkádi

užiteoau.

ád 12,

SAMIDOWITÉ. SAMWEAE.

Kalich slálý, 3— 7 t, astji 5lupenný, trubkowitý

nebo beztrubkowý : uštw w paupti skoro stechowi-
tych, ídko chlopnitých, u wnilr asto barewných. Plát-

ky žádné. Tyinek 2—3—4krát wíoe nežli lupenw ka*

lichowýcli, dole Ibratrých, asto stidaw neplodných
a kratších, huíiatých anpbo brwilých. Wajenik Ipauz-
drý, prostý. Cnelka I, Blizna hlawowiiá nebo píla-

lonatá. Tobolka kožnalá, ópauzdrá, 3— óchlopná, mno-
hosemenná : chlopní nedokonale pukawých, u vvnit a-
sto skoro dužnatých, barvvených. Semena pipewnená
na semenice náchlopné, raekkobradawinalé nebo dužna-
té, zawená w dwojnásobné košilce (krom misku), pu-
penatá. Bílek dužnatý, Kel pekocený, malý. s dlo-
hama wejitýma, listowitýma, asnatýma ; koínkem od
pupu odwráceným, tupým.

Ke, stromy; listy strídawé, asto dwojadé, kožoaté, nejcelej-

ší nebo pilowané, zpeenožebré, asto proswftaw teCkowané
;

pa-
listy malé, prosté, padawé; kwty obojaké, prawidelné, úžlabíckowé,
ojedinlé nebo diomáCené.

50 rodu (\ye 3—4 pokoIeníiJi) rqste mezí obrataíkoma, nej-

ninožSi w Americe, 1/4 toliko w Asii, jedna na ostrowS sw- Mauricia

^ jedna na Nowé Kaledoaii. O wlastnostedi málo známo.

FoLAuS. Casearia. Gasí^arie.

Tyinek 12 —• 30, dole jednobratrých , stidaw
prasníky nesaucich a neplodných , šídlowitých anebo
itopisqwitýoh, asto huatých nebo brwilých.

P. ivejitý. C. ovata frUld. Anavinga Rhccd. 4. t.
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19. A. ovata Imiii. Strom mírné wysky, pn asto vr

prinniMU 2' tlustéljo *, listy krátce apíkaté, wejité nebo
wejitopodlauhlé, zakoníte, slab zpilowané, na líci ly-

sé, wezpod pyrite ; kwety drobné, bledé zelené, ojedin-

lé nebo po "2— 5 na krátkýcij stopkách nahromadné

;

kalich Sdílný: uštw wejiiých, huatých; tyinek plod-

ných 8 mnohem kratších kalichu, dráždilelných; neplo-

dné klínowit kopisowiié, brvvité; nlka zdélí plodnýcli

lYinek ; blizna slab Slaloná; tobolka kulowatá , co

tešn weliká, stálau nlkau hrotitá, dole kalichem ob-

klíená, zelená. — W Indii wýchodní. Strom wždy ze-

lený kwte w beznu a dubnu, zraje w srpnu. 5*
Wšecky (Jíly js^u liorké ; listy w kaupeli proti bolestem w au-

decli ; šfáwa z plod k wyliáuení potu a neistot ze stewa w nenio-

cedi zlý cil.

ád 73,

STEJNOKOWITÉ. HOMALINEAE.

Kwty obojaké. Trubka kalichowá krátká, obho-
molovvitá, asto s wajeníkem spojená, kraj 5— Ibušet-

ný, w patípli skoro chlopnilý. Plátkw tolikéž, s ušty

kalichowými stídawých. Zlázky ojedinlé, ídce dwoj-

násobné, u dola (nejídeji na prostedku plátkw) se-

dané. Tyinky mezi žlázkami z nejhoejšího dílu trub-

ky kalichowé ped plátky wyniklé a tedy jim stíné,
ídce ojedinlé, a tenkrát s nimi sauetné, bu polroj-

né nebo pošestné, chomáené : swazkw málokdy doíp

srostlých. Prašníky dwojpauzdré, dwojnásobnau štrbi-

nau pukající. Wajenik dole s kalichem spojený, na-

hoe prostý, mnohowajený. Cnlky 3— 5j jednoduché,
niowité nebo šídlowité. Tobolka nebo bobule Ipauz-

drá. Semenic niowitých, mnohosemenných, náchlopných

lolik co nlek. Semena drobná. Kel bílkem obklíený.
Ke, nízké stromy ; listy stldawé, celé, zpeenožebré, netet-

kowané ;
palisty prosté, padawé ; kwty prawidelné, latnné, broz-

nné nebo klasené.

Náleží sem asi 20 rodil (w 6—7 pokolenícli), rostaucícb luezí

obratníkoma anebo blízko jicli.

StKJNOK. HOMALIUM.

Trubka kalichowá spojená s wajeníkera, obhomo-
lowitá: kraje G—Idílného. Plátkw 6—7. Žlázek 6—7.
Tyinky rozposlawené na swazky 3 nebo li, ped plál-



kv pnstnwenc. nMky 3 oddMeru'. Tobolka na kon-

ci Sclilopná. mnoliosemenná.
Sf. hroznutij. 11. raremosuni Jnaj. ain. t. 183. f. 72.

Swnrtz. fl. f.. 17. Uim. t. 843. / 2. J)t. se. nal. afl. 3.

t. 2í'(. Strorn 15—20' wysoký, jnit^^níin jilmu podobný,
nkdv kowitý; listy blanowité, clipiinó, tupí' pilowa-

nó, krtce apíkaló, 3" dlaulu'. 1
'
j" .široko; kwply na

liroztíeob co lisí dlauhýcb, úžlaliikowýrli anebo konrc-

nycl), belawó ; ušly kalicbowó árkowito kopinalé, bua-
t«»; plálkv Iropbn delší, wejcilopodI;uiblé , ro7,|o7,en<\

skoro bnnaíé nebo bedwábilé ; žlá/kv ntezi plátky

bualó ; tyinky kratší plátkw ; wajeoník dopola pí'iro-

sllý, na boení polowici srstnaty ; lobolka wojcowilá, za-

konila, Iwrdá. — [Na Antillácb. Kweie w i*íjnu, listo-

padu. 5 •

Sf. klasalij. II. Racoubea Sivartz. H. spicatuni hum.
t, 483. y. 1. Haroubca guianensis AiilÁ. 2. t. 236. Po-

doJ)íí se welmi pí-edešlému, liší se ale listím kožnalým,
/.ubutým, brozny konenými, listu mnobem delšími, kw-
ty piísedawýnii . tyinkami po iccb u swazky sesta-

wenýnii. — W (jlnian.

Koreu oliau trjikí potret)uje se w lék«íistwí k posilowání.

Paswída. Abistotklia. Aristotelik.

Kíilioh zwonkowitý, ódílný. Plátkw 5, nejdoleji z

kalicbu wyniklýcb , s jebo ušty strídawýcb. Tyinek
ló— 18, po .swazcícb, 3— 4 obsabujícícb, proti uštm ka-

lieluMvým postawenýcb. Prašníkv štrbinami pukající.

Wajeink prostý. nMky 3, dole pi"íspojené. Bobule
kulovvalá, Spauzdrá : pauzder 2\vaiený(b, I— 2senicn-

nýcb. Semena branalá bílku dužnalébo, kle plocbébo.
Pok'oi<'in' Dejistélio místa.

P. zláznalá. A. Marqui Hnit. slirp. t. 1(5. T^avt. /.

39Í). Ke wtwí rozkladitýcb, 8' wysoký, widy zelený ?

listy siíné, rapíkaté, podlaublé, ostré, zubatozpilowané,

lysé, 2" dlaubé
;

p;)listy padawé ; brozny úzlabíkowé,
njalé, zelenawé ; kwety drobné, blawé ; nkteré tyinky
neplodné. — W Cbili podlé potokw. Kwte w kw-
tnu, erwnu. f^ .

Wiiiiti prospšnj. noliiile fialowé npt)o lílawé, co Iir:i<li «<-
liké ied, nelio s lirorinkaini dlají z niili /.psob wfna Inliixliiélio,

trpkélio al«*; 7, kúry /.Iiotowiiií prowa/y, ze dewa nástroje liudelinf

;

listy k liojoDÍ wfedfiw a jtroti neiiioceiii iistniiii.
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Rád li.

PLNAUSOVVITÉ. CHAÍLLETIAVEJE.

Kaii(-I) stálý, na patero klaný, u wnil harewriv, w
|aii|)t'ii stiecliouilv. Plátky /. nejdolejška kali(li(iv\élio

rniklé, s uily kalic-livu-vnii stridawé, nkdv s iviiikaiui

^ojené. Plátky ii nojinnožsírh jim síné, T\riukv /.

kalichu wynikló, Ui>luin kalicl»ov\\m stíínó , s pláikv

slidaw ; prašniky zakulaiMé, 2pauzdré. Wajenik pro-

stý, srstnalý, 2— iipauzdrý : pauzder 2vvajenýc!i. nlky
2— 3, krátké, prosté nebo srostlé. Bliznv pnlihnvowiJé.

Peckowice krky wysoblé, kožowíté, peckv 2— 3panzdré:
pauzder I— 2 asto poinetawých. Semena w pau/dráíi
ojedinlá, koncem zawšcná, bezbíleí-ná. Kel tluslv, s

koínkem krátkým, hoením, dloh dužnntých.
.stromy, kíe ; lisly slííilawé, 'ipalisté, krátce lapíkaté, wajeí-

né, u«(ré. zpereuožvbré, Clé; kwty úžlal>íko«é; stopky astu spu-
jt-iié s íapíky.

PlkalS. Chaillktia. Chailletik.

Kalich .Maloný. J^látkuw ó, na dwé klanvch nebo
wykrojených. Tyinek a. Wajenik 2—3pauzdiý : nl-
ka 1— 3, prosté nebo srostlé.

Strouiy iiiezioliratníkowé
, jiiiSní bestowce , s Iiroziiy nebo

wnJiolíky stopkatini.

P. siraztnatíj. C Dichapetalum R. Broun. C. fas-

tcutala Spreng. Dichapetalum Pef. Thiiar. Ke s wiw(-
.ui pnul)'mi, skoro hezlistými; lislv podlauhlé ; kwty
iVžIabikowé, chomáené; nlky srostlé.— iNa Madagas-
karu.

IIbbucka. Tapura. Tapura.

Kalich jdílný : nšlúw brwilých, nestejných. Pláf-

kw 3, s Ivinkami dole spojenými, korunu srosllolupe-

nau pedstavvuiícich : 2 delší 2dílné, tetí kratší 3dilný.

Tyinky 3. Cnlka I, na konci na tre klaná. Plod
neznán)ý.

H. sedokivétd. T. guianensis Aubl. t. 48. T. sessi-

hflora Decand. Ke wyšší 12', 4" lluslý, wtwí hebkých;
lisly i" dlauhé. 2" široké ; w úžlabíku asi 6 kwlw
ilulých. — W lesech (Juianských.

Kreolové |iot*>biiif wtwe do mazánek i sfSn z tr.ímúw slo-

žeD>LÍi, j«'jiilii mezery cihluiiii v^ypioeii} jsaii.

Cíl

i
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ád 75*

ORLICÍNOWITÉ. AQíJiLJUINBAE.

Kalich ihowitý, kožnalý, Slalooný: lalokw wej-

itoostrých, rozloženích , stálých. Wnec bankowilý,

nejdoleji w kalichu pirostlý, ódílný: uštw na dwé kla-

ných. Tyinek 10; nitky nejkratší, mezi ušty bako-
wými njící : prašníky dlauhé, wáhaté. Wajeník pro-

stý, nožkatý, wejcowiiý, bliznau králkau^ jednoduchau
ukonený. Tobolka wejcowitá , 2chlopná , 2pauzdrá

;

chlopní u prosted píehrádkatých. Semena w pauzdru
wšakém ( pometánímli ? ) ojedinlá, niíškatá nebo o-

casatá.

Stromy ; listy stiídawé, HejcelejSí, zpeenožebré.

OrliCín. Xqvilaria. Adlerholz.

Kalich na patero klaný. Prašníky prostedkem
zad pipewnžné, wáhaté. Cnika žádná. Semena obklí-

ená dužninau haubowitau.

O. malaskíi. Á. malaccensis tM7n. t. 356. Diet.

se. nat. ad. 3. /. 248. A. ovata Cav. diss. 7. 1. 224*

Strom 60' wysoký ; ^'twe dewa bílého> ponažlullého, s

koau ryšawele šerau ; rozhy píhuíiaié a opatené listy

slídawými, apíkatými, náhle zakonitými, lysými, wej-

itokopinatými, celými, jako atlas lesklými, na líci p-
kn zelenými, 3'/2

" dlauhými, 2
" širokými ; kwty dro-

bné, wrcholiené, kožowité, žluté, na stopkách krátkých
chlupatých \ tyinky krátké, na wnci bakowilém mezi
jeho laloky ; tobolka P/2" dlauhá , ihowitá ; semena
malá, wejcowitá, oslrá, erná. — Na Malakce. 5*

Od d^wna od toho stromu beáii dííwí, neprnwým aloesowtjm,

anebo riijským (lignuui aloes, agalloclii), též orliím (Garo) nazva-
né, špinaw žluté, peíznuté bílé teCky okazující, pryskyiCnaté,
ponkud pížmeiii zapádiající. Potebují je na kauení a co poste-
dek proti kecum. Tak slowau i dewa jiiýcli stroniw.

O. moluvský. A. secundana Decand. Agallochurtí

secundarium Rarnph 2. t. 10. Podobá se pedešfému,
liší se ale listím podtauhle wejitým, zponcnáhla zakon-

itým. — Na Molukkách.

Od tobo prý nejwíce dewa aloesowébo do Kwropy pidiází.
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ád 76.

EÍKOWIT. CASSmiEAE.

Kalich na patero, poídku na 3— 4 klaný. Plátky

a tyinky nákalichowé, posledních tolik anebo dwakrát
tolik co ])r\vních. Pe^tik nejastji z jedinéiio vvajeoní- ý-

ku složený, ídko ze 3 nebo 5, tedy nelka t, H anebo
ó. Wajeník Iwajený. Peckowice dužnalá nebo wy-
schla wždycky Ipauzdrá, Isemenná. Semeno powsené
koncem na šniiru pupení, ode dna wzeslupující, bez-
bilené. Kel rowný nebo zkiwený.

Stromy nebo ke; listy stídawé, jednodiuiié nebo složené, >*f^f,

bezpalisté, neteckowané ; kwSty obojaké nebo jednopohlawé, drobné, ^^'^
na klasecii nebo latárJi, nkdy berkoruné.

Znají dosawad wíce l.íO rod (rozdelenýdi asi w 20 pokole-
ní), rostaiícícli w krajinádi horkýcli anebo w i)ásine(Ji niírnýdi Sweta
starébo a nowélio. Kwropa má ale pcmálo rodu ; nejwíce jicJi w
Americe a Asii jižnýdi, w Africe.

Rozdlují se na dwoje podadí.

1. TRYŠLOfVITÉ. Dlohy tlusté'.

2. SKUMPOfVITÉ. Dlohy listowilé.

Podadí 1.

TRYSLOWITÉ. ANACARDIEAE.

Ledwinowník. Anacardium. Anakardienbaijm.

Kvvty mnohomanželné, dwojdomé. Kalich ódílný.

Plátkw 5, árkowitých, /akonilých. Tyinek 10, s je-

dnán nebo množšími delšími, prašníky u nkterých žádné
nebo zakrsalé. nlka a blizna 1. Peckowice ledwinowiiá,

po sírane pupenatá, sedící na stopce zwelielé, hruš-
kowité, dužnaté. Semeno s peckowicí sautwárné ; kel

rowný, dloh tlustých, polomsíitých, koínku njícího.

Í

Stromy ; listy celé, zpeenožebré; laty konené.

\ L. západní. A. occidentale Lm. Strom mírný, kme-
nu tlustého, koše stinného, kúry šeré, kyselé j listy roz-

Iraušené, 3" dlauhé, 3" široké, hoejší dwakrát wtší,
wajené, nejtupjší, píwykrojené, dole sotwa ztenené,
2 jara pkn erwené, wonné ; kwty drobné na hro-
znech konených, na pí dlauhých, ržowé, welmi won-
né, obzwlášté ráno; stopka owocenosná zweliená ; od-
rodu amerického, Piso t. 08. Mer. sur. í. 16. Catesb.

3. i. 9. Jacq. am. 1. 181. /. 35. Plmk t. 319. Lam. t.
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322. 'lussac 3. t. J3. Dicf. se, nat. atl. 3. t. 2í>l.. asi 10-

krát wlaí oech; odroclku w}cliodoindskéli() ale soiwa
tlikrát; íiheed 3. t. 54. Baiiiph \. t. C9. ; stopka ta wy
Iilíží jako hruška, jest hladká, zhitá, s dužninau zluta-

wau, šáwnatau, lahodn wonnau, náwinnau ; \v prosin-
ci wyroste z nich peckowice hídwinowilá, I" dlauhá, taktéž

skoro široká, ^\z' tlustá, šerá, se skoápkau hladkau ;

semeno též ledwinowité : slupka obsahuje šávvu priici-

kau, leptawau, takže nelze peckowici prsty rozniáknan-
li, aby ki^iže nebyla rozežrána 5 jádro též ledwinowiié.

co sníh bílé, niázdrau hndau potažené, sladké jako

mandle, bywši do wody studené položeno a oiuvto, ji-

nak ostié. .— W Indii wýchodní, též w Americe jižné,

Mexiku, na Karybejích. Kwte w srpnu a /áí'í Doeká-
uá 30 let. 5 •

Stopka zliniškowatSlú náleží k wýboruéimi inJskéiim owoci,
žkoila že jenom 2 dui trwá; ssvuu wíiní iia|iluje celuii sednici; jedí

ji swežf, oU/.wláSte vvaíenaa; též ciiKrein ji zadláwají. Ze šfáwy
wytlaené diilají wíiio dobré, silué, Wí-iini trwaiiliwé; též dobjwají z

ní koalku a ocet. Brasiiiaiié prý- o to owoce wedau wojiin; wítzo-
wé rozliiií pod átroiny swíij tábor, a zuslanaii, pokud wSVcko owoce
není sndeno. To se stáwá w prosinci, lednu a únoru. Peckowi,
wši gionowé, druhdy w Evvrope proti neuioceiu bišním, hrudtiínk

a nerwow\/ii se potebowali. Olej we slupce potretuiie s»^ proti zl>iii

wrední a diwi)kéum masu. Když peckowice nad swící liorííí se naiiiejf,

wzduili wnitrní se rozprostraniw wystikne olej horúí na wsecky
trany. Olej ten i)ar\ví jjlátno nezrušitelne, též diwí jím se natírá,

aby nehnilo- Z jádra slab praženého dlají zpusol) okolády chu-

tné
;
jádra ale usnadiiuií /a/.íw nf, krotí oskliwost, dáwení a bCiiaw-

l.ii. wyhánjí hlísly. Oiwí bílé. šláwnatéj neužitetué. Lid sprostý

nosí peckowice nu irku |)roli ujfmáuí.

DlWOPLOD. SeMECARPI)?. DlNTENBAHM.

Kwty mnohomanželné, dvvojdomé. Kalich na pa-

tero klaný. I^látkw h podlauhlých. Tyinek ó, wšech
prašníky nesaucích. Tert' boiikowitý we dn kwélovvein.

Wajeník I sedavvý, Ipau/.drý. Cnelky 3. Peckowice
smáknutá, srdcowitá, sedící na lžku ztlustlém, zplcšli-

lém. Semeno ledwinowité. Kel pí'ekocený : dloh d'»ž-

dužnatých, pírka 2listdho, ko"ínku nejmenšího, mezi
dlohauia kom^c zkrýwujíi-ího.

Stromy; listy celé, zppenožel)ré ; laty užlabíckowé a koneíné.

D. (Unaholishj. S. longifolium Lam. t. 208. S. Cas-
guvium Roxb. S. A.nacardiuni Lin. Desc. 2. t. 60.

Ramph 1. /. 70. Strom ztepilý, pkného vvzezení í

kmen ztlauští stehna ; listy weliké, kopinaté, obak za-

koníte, na pekrálkých i"apícich, zelené, na líci lysé,
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wezpod pyfité; stopka hruškowit ztveliertá, solwa 1"

dlauliá, a skoro taktéž široká, skoro trojliraná, imaw
zelená, in<»kká, wodnatá; peckowice hndá. I" delší, l" ši-

roka we skoápce, jejíž sklípky naplnné šáwau olejo-

witaiij ostrau, palivfrau, leplawau. — W fndii wýchodní
na rowinácli. 5*

Jádra peckowic swíží)li olanpaná pekaii w horkém popela a je-

dí je pro sel)e nebo s jinými knnSmi, bu požíwají zadlaných w
soli nebo ciikrn. Sfáwa skorápkowá siauží místo ikanstu nepau-
šijícího, též proti starým wedíím. r v .

D. siroUsti). S. lalifolium Lam. S. Anacardium
obtusifolium Roxb. ti 12. Hayn. 1. 1. 1. Slrom ztepilý,

pímý, s korau šerau ; listy l' dlaulié, '/z' široké, weji-
té, obak tupé, na líci lysé, tmaw zelené, na rubu belaw
])Ýité í stopky zllusllé, zwíeí oechu, hruškowiié, duž-
nalé, žluté ; peckowice I

' dlauhá, erná, smáknutá, srd-

itá ; skoápka dwojnásobná : unšná kožowitá, wnitní
sklípkatá, štVnvau cernau, prudkau, jako u pedešlého
rodu naplnná. — W Indii na wrších. Kwle w kw-
tnu až do srpna. 5*

Užitek jako pedešlého.

LePTOíÍ. HotIfcARÍíA. [lollCÁRNA.

Kwty mnohoinanželné, samí a obojaké na roz-
dílných stromech. Kalich 5z(ibý. Plátkw h, dole pí-
srostlých, huíialýcli. Tyinek o, koruny kratších. Wa-
jeník s kalichem srostlý, Ipauzdrý, Iwajeny. Peckowice
oliwkowitá, wejcowitá, prísmaknutá, nepukawá. Bílek

žádný. Kel pekocený: dloliy tlusté^ koínek podlau-
hlý, pod koni^em položen}'*

Rod jediný.

L. dlauholistá. H. lon^iíulia Roah. t. 282. nh(cd. 4.

/. 9. Strom ztepilý, nádherný, kmenu ílustého, wtwí
dlauhých, kry erné, z níž jako i z koena poranných
roní štawu lepkau, siln wonicí a leplawaU • listy roz-

traušené, podlauhlé, zakoniié, zpeenožcbré, celé, Ivsé,

kožnalé, na pícf díauhé, Ví' široké, se šáwau pali-
wau ; apíky krátké, obak 2 šltinký nesancí } kwt dro-
bný, skoro newonný, prudký a paliwý na hilách wr-

( holíkowitých, delších pídi; owí)ce jako hrozny win^né^,

modré, s dužniau šáwnaau, paliwau ; pecka podlau-
blá ; jádro jako oecli lískowý, olejnalé, náhoké, prud-
ké. —

. Na chluMiech Indie wýchodní; poád , íieUííMi

kwlc a plodí; tiwá 200 Ift. Kwle w lednu. 5-'' '

í^lrom oltyejn^ s.ízojí w r\žowi!H8 a pSeniJt , !il>y jt-ln*

21
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nehezpeí nCmí vsiastnoshi /apuzowali jiáky. D/wf Líh', husté slau»

ií k elání fitmnw, mrinsin nazwanýcli. Malíi notíelmjí erw^na-
\\é slzy z kry, též i sfáwn ostran, lepkawaii z owoc*' s wápn<>in,

aí>y na tkaniny Itawlní^né napsali n<*p!«"^''''í'í w.^kri-.sy. Sfáwu 7.

kúry kži zpryskiije a potelnijn si- proti wyraženináin. Inili>wé tím

Etroniem uiciio ni-trpí
;

jiní dost niúlo se ho dolkuaiice weluii upu>
dinau.

Makgiwa. Mangifera. Mango.

Kwely mnolionianželnó. Kalich ódilný, padnrý.
Plálkúw ó. Tvinek b, jiohzlo 4 aslo bez. pra.šníkú.

Cnlka 1. Peckowice dužnatá, prísinárknulá, ^^'fka

wlákny zaobalená. ScMneno wrjilopodlaiililé. Kel pí-í-

in;ý : dloh lluslvch, dužnalých, koínku kráikólu).

Stromy wýcIiDiloiuiUké ; listy celé, zpeenožnitré ; laty kiinec-

né ; owoce jedlé.

M. obecná. M. inica Litu Gacrt. t. 100. Jacq. rar. t.

337. Lmiu. f. 138. Tiissac 2. t. 15, Diet. se ?ia(. a/l. 3. /.

262. Mao li/iecd. 4. f. I. 2. Manyo dotnosliVa Rumph I.

/. 2o. Sli-om kmenu 30— 40' wysokého, 18' w obwodu
lluslého, koše obšírného, hustého; kry ernawé ; lislv

weliké (9— I I
" dlauhé, 2'//' šiioké) apíkaté, stiidawé,

kopinaté, podlauhlé, oslré, koxowité, lysé, celé, ciabalé,
tmaw zelené ; kweiy drobné, erwenawé, rozpostawené
na laiáeh welikych, konených; stopky bai-wené, opa-

tené listeny drobnými, wejilými; lupenv kalíchowé,

padawé ; plálkv kopinalé, ro/.ložené ; tyinek 5 n)á jedi-

ný toliko prašník, ostatní králké; plod peekouice led-

winowilá, dole tlustší, rozdíln weliká , obyejn zní-

cí husího wejcete, \v«ak i zwíci dtské hlawy a ztíží 2,'

anobrž 4V'i libry, jsau také co slepií wejce weliké,

])laná sotvva jedlá, rozmanit barwená, obyejn žhilá,

na jedné stran nkdy ryzá, nezralá zelená, se slnpkau
lenkau ; pecka weliká, smáknula, wn wlákny odtiá ;

jádro pehoi-ké. — W Indii wychodní, jmenowii w Ala-

labaru, Goe, (Inzeráte, lialagal. Bengálu, l*eí^u, Malak-
co, Ormusu, Persii. anobrž na IMohjkach po nlicech, od
dáwna, též w Arábii, na oslr«nv sw. Mauricia, od r. 1*82

na .lamaice a jinde vv Indii západní, konen w Ameri-
ce jižn. Zraje od srpna až do íjna, nekdv i w dubnu
a kwlnu ; od 7ho až lOObo i'oku zelená se a nosí. 5-

D<'wí niT-kké a naV.nalé liudí se tuliko k pálení; u>'niú nižá-
dné pcwnosti. takže i selie tlustší wtwe oworeui se lániaii ; též pod-

robeno erwiin. ííinž wCtwe samy sel>aii (ladají. Owoee moltan je-

itoMk rliiapci íe.sati, protože aui nejtlustším w^lwím nelze \se*ifi.

'lim dfíwím a sandalowým pálí pohanil swé mrlwé, též dlají z iiejiii

rakwtt. Májcmi jeho o/.dubiijí l>ralimanowé o slawnustciii .swé iJia-
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cre; list/m nalírají a istí zuby, stopky '2W}kají s betlem místo pi-

nangu.
Owore mntti/a, mnngas, umo zwané, po inangosfane luú se za

nejlepší a nejlahodnjší w r«lé Indii a za mnolieui lepší nežli wse-
cko ewropské, jako potiiaranPe, citrony, sniokwy, lirozny >NÍnn^,

broskwe, marlianky íili jaMka granátowá a j. w. Clintná dolie,
takž>! nediají jiného, jak mile se pinese na trh. Slupka se stahuje;

(lužnina žlutawá , wlúknatá , tolik má šfáwy , že když S(^ jí , po
liuh a jio rukuu tet; wyrnrá se, a ulákna se wypliwnaii. Též roz-
krájené jí se we wín ; též zadláwá se do rnkru. anebo do ntí'wrenó

88 nacpe zázworu, lesnekii, horíire a soli, a pokropí se olejem a oc-

tem : též s ryží se požíwá; anobrž co olivvky nasolené a zwaiené
na trh se pináší; konene s cukrem dlá se powídlí, ježto i hut-

ná jako zawaené ddupatky. Nezralé jest kyselo, a nakládá s*' jako
^ §ÍI

okurky. Beze škody mže se mno!)o toho owoce snísti. Též i opi-
ce a inySi je rády žerau. Býwá též erwiwé. Jádro podobá se man-
dli, jest bílé. hoké, a tudíž proti hlistám a bliawce. Klowatim z

kúry se prýštící, hoká, potebuje se proti auplawici. Manila ta tii>h«

ro/<znáwati se nmsí od Manjiv bravy, jedowaté, od ostrumléiníku
wan^asu (Cerbera Mangitas) poihodící.

Cadník. Stagmaia. StÁgmarib.

Kalich trubkouitý, roztrženy. Plátkúw ó. kiilithii del-

ších. Tyinek 5. Cnlka I

—

'.*. Peekowice dtižnatá,

pryskyrin.itá, Icdwinowiiá. Semeno jediné.

C. poliostodarnij. St. verniciflna. Ruinph 2. t. 86.

Strom mcTngiw podobny
,

plný šáwy leplawé , ne-
liezpené; wtwe po 4 nebo d pohraniad, ihisié, krát-

ké; listy rozlraušcné, 10" diniihé, ;V' široké, .široce ko-
|)inaté a lesklé; kwtv bílé, s erwenými tyinkami na
hroznech úžlabikowých, wisuivch ; na hroznu 3— i |)lo-

dy, 2" tlusté , s neninohau dužninau, peckau teiiko-

skoepnau a jádrem bled žlutým jako kaštan, mnoho
pryskyice pryštieím ; na mladších stromech býwají plody
zní( i psli. — Na IMolukách a w ín. 5 •

Dííwí dost pev\né ; w lýku obsahuje iidéko ostré, kži zpru-
7ujícf, z nliož se dlá pokost rínský (cad), siamský a tunkyiiský

;

•udiý nic neškodí, neho z koflíkriw jím potených bez uldížení píti

mužná. Toti~ pokost znamenitý, jíoiž w Cínu HŠeliké swé zbož(
truhláké, netoliko stoly, stolice, truhlifky, anobrž i stny domowní
natírají cíli lakují, jako w Indii uýiluidní lakau. ^namenito, že ta-

rakúni (swábi) to dfwí Perstwé anoirž i plody bez úrazu žerau.
8lrom tepruw.i w 10 roku dostáwá pryskyici. Mají za nebezpeno
w jí-ho slinu spáti. C«-nt pryskyice w Pekingu stojí 41 zl. $t., w
odleiilejších krajinách teba tyikrát anebo šestkrát tolik.

Cernotok. IMflamorrhoea.

Kaheii Dlupenr»\', í^epicknwilv ; plátkíi :i ; Ivinek
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mnoho, kráikých. nelka 1. Peckowico fpaizclrá, ko7>

nalá, w kalirlin /.welielém /.awená, Isemcnná.
Weliké indské stroniy se šfáwau lepkawan, ernající, list&W

jednodiichjcli, hrulie a linde žebeniatýdu

C. uii/emj. M. ushla ^'alUch as. 1. t. 11. 12.

Ohromný strom kmenu 40' wvsokého, dole 13' w obwo-
du tlustého, dííwí cchslwého, hndého, niahagonowémii
podobného; hsty obwejité, liad huaté, V dlauhé;

peckowice /wící tesné, erwená, zahalená kahcheiu

zweheným (2— 3" dlauhým), erweným. — Dlá se ŽO''

rem zawalitým (Shorea robusta) a teklonau hrubau (Tec-

tona grandis) šumy na pfiwniné wýchodoindské. 5 .

Unedá šáwa dáwá pokost tak dobrý jako í.iuský, jímž také

nádoby se natírají; tudyž zasílá se do^obcliodii. Dobrý strom jnfiže

ron 10 lilier dáti ; libra za 10 kr. Sfáwa nkdy zpntziije kži.

RiicÍK, PistaCia. Pastaziknbaum.

Kwély dwojdomé, hezplátené. Samec : hrozen
jehnédowitý, listenaiý : listeniiw IkwétÝch ; kalich na pa-
tero klaný ; tyinek ,

5* s prašníky pisedawými, 4bo-
knými. Somice: hrozen béwnjší i kalich na 3— 4 kfaný í

wajeník I — Spauzdrý ; blizny llustaunké. Peckowice
wyschlá, wcjcowii s peckau príkostnalau, llpauzdrau.

pomctáním Ipauzdrau, Isemennau. Semena na dn
pipewnéná, bezbílená. Dlohy tlusté dužnaté, olejna-

té ; koínek hoeni postranní.
Stromy listfiw zpeených.

* Listy lichozpeené, padané. Ttrehint. Terebinthus.

//. pislacioivij. P. vera Lin. iSlak. t. 461. Tmíti. f. 811.

f. 1.2. PUnk 1. 208. Dici, se. naf. atl. 3. t. ?60. tís-
seld. Snppl. 4. r. :. Pistacia Mat. Báj. 79. B. Pisiacie

wlaské Mat. IFrl. 93. C. Strom 15— 30' wysoký, wluí
dlauhých, rozkiaditých ; listy lichozpeené, 2—4jamé,
vídko jednoduché : lístky wejité, yiihrt)tité, dole oby-
ejn zaužené, málo kožnaté, lysé ; apik hezkídlý :

kwély zelonawé : samí na hroznech jehndowiiych. po-
depené listenem má/drowitým : kwély samicí na hroz-
nech idších; peckowice elipsowilá ncho zakuhillá,
'/^

—

\" dlaidiá, s ruhinan lenkau , sucliau , skoápkaii
snadn na dwa díly pukající ; semeno podhdiovvalé, ne-
patíi-né frojhi'ané, íialow erwenawe' do hndá ; jádro
swtie zelené. .— W Persi^r a Sýrii, Vitciiem penesen
flo Wlach, odkud nyní rozšíen po Ewrop sledomo-
ské. ívwte w dubnu a kvvlnu. 5 •

Mí
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JiUra sluwati pisinvie, sladké, chutné, i»lHJnati' ; w ji/.iiá Kwro-

J)É 9 Lewaotii se jedí a olej z uidi se wyllatiije ; ii nás je potie-

bují cukrái ; druhdy w lékastwí ol)yfejné. •

H. terebint. P. Terebinthus Lin. BLukw. 1. HH. Du-
hám. 2. e. 81. Terebinlh J/«r Hd^. IX. — lf'"el. ÍU.

Strom dost wvsoky, k welikéniu sláí dospíwajíci ; koš

welini neprawidélný, xvétwe samího wisící ; kra šerá,

rozsedalá ; lisly lichozperené, 3— íjamó : lístk wejilo-

kopinalých, dole zaokraulilených, na konci oslrých, hro-

lilýclj, Vlí' dlauliých, 10'" širokých, zmládí pkn er-
wenýeh, pak tmaw zelených i apík maliko obraube-

ný ; kwly drobné, úžlabíkowé ; samicí na hroznech

jehndowitých, s tyinkami nachovvými; peckowice zwící

hrachu, suché, kulowaté, modravv ; semeno erwcnawé,
u vvnit zelenawé. — - W Levvanlu, do Wlach, Francie a

Španiel peneseny. Kvvte w dubnu, zraje druhého ro*

ku w dubnu. 5 •

Jádra pistaciím podobná w tewantii jedí. Na Chiu o-trowe

u prosted msíce Cerwna nasekáwají kmen toho stromu od liora až

dolR, a podstawují pláty kamenné, na nCž w noci wytíká šfiwa a

hustne, která slowe terebintinn pi-nwá., chijsM ili ciperská. Jeden

Strom 4 -5' w obwodu tlustý nedá za rok wíce l'i nebo 16 lotuw ;

Celý ostrow prý do roka jenom 1000 lilier jí dáwá. Ta prawá tere^

bintina jest bílá nebo jionarusalá, prozr.iíitá, hustl, zápachu píjem-

ného, feniklowélio a chuti baisamowé, neostré ;
obyejn se porušuje

terebintinau benátckau od modínu pochodící, nebo strassburgsknu od

jedle, anebo obecnan od borowice. W Lewant jest obyej tu tere-

bintinu poí-ád w ústech míti, |)rotože \^r\ posiluje a blí zuby a na-

pravuje derh. W jeseni wyrostají na wetwíih a listech baulky ble-

dé, nebo Cerwenawé jako na jilmedi, po. hodících z uštknutí hmyzfhOj

Tyto hálky pak wzrostají w ržky co prst dlaulié, kriwé, pryskyiit-

naté, jako swatojanský chléb wyhlížejfcf a slowau Coruocarpn, Carohc

di Gindcfi. Dušní je kanrí jako tabák. Ty hálky a owoce |)otebH-

)í k barwení hedwábí. it*tU.

' . atlasskjj. P. allantica Desfon. Strom krásný,

60' wysoký ; kmen dole 2— 3' w prmru tlustý j listy

lichozperené, 3— |jainié: lístky kopitialé, dole piízten-

ené, trochu eabaté, lysé 5 apík mezi konenými sud-

kami lísikúvv píkídlalý ; hrozny samí konené s ma-
Jýnii heduábitými listeny; 5 — 7 tyinek s erwený-
mi prašníky ; kwty samicí na hroznech idších; pec-

ko\Vice zakulatlá, pídužnalá, zwící hrachu. — W Bcr-

bersku a okolo Carohradu na místech písitých.
Z kmenu a wtwí prýští se pryskyice rusá, chuti a zápachu

koennýrJi dobíti pHiemných, ježto ztuhli na wzduchn podobá se ma-
(tyksu. Maurowé ji w jeseni a zim shjrají, hl jmenují a jako

niastyks žwýkaií , aby upewnili zuby a nabylj piíjcmnéiio detliu,

Owoc«s Juiii zwuné, nakyslé jedí rozmakaué je s datlemi.
. . i ^

** Listy sudozpeenó nepaditwó,; 7>y.í(« Lenlj^c;Wj^.,| ,
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h. tryUa. P. I^enli^Clls JJn. Clns- p. 14. Blak. i.

105. P/m/c t. 710. Diissdd. 9. t. Jtí. Jrapi. 2. U 199.

Lenliškus 3/<//i. Hd^. 20. Strom lenti.škowý ili mastyk-

sowý Jf^fl. 29. Tryšla. Mokle. .Strom w Lewanlu Ib'

wysok}% w Ewrop ke; welvve mnohé, zatoilo; listy

pí'ez.imujíi, sudozpeené : lístky Hjamé, l" dlaulié, 3"

široké, kopinaté, nékdy jsau árkowiié, jindy wejiié,

trpké, wonné, koiowitc, na líci tiuawé zelené, wezpod
bledší, nejlysejší; apíky krídlaté; kwéty samí pedrob-
né, postawené w hrozen ližlahíkowý, hustý; kwety sa-

micí též na hroznech úžlabíkowV ch, rídkydí ;
pecko-

wice zakulalélá, erwená, pak ernawá nebo náhndá.
— W Bcrbersku, Lewantu a Ewropé siredomoské. 5 ."j^*

Cliiaiié již 2000 let ten strom opatmií jako jinde winnau ré-

wu. Z kmenu a wPtwí ni^porannjcli prjslí se pryskyice mashjkfem

iiazwaná ; obyejn ale je nasekáwají. Mastyks jest w zrnei h rusýcii

proswítawýili, teplem a žvNNkánim meknaucídi a líliexn^ záparli dá-
wajícícli, obzwlást na paráii. Cliiané prý rorocn 5t).0()0 centiiw

naslírajf, a 1000 eentúw daní siilt.-inowi odwúdjí. Poád ji žwj-
kaj/, al»y upewtiili ziil)y a dásnS- a mtili pí/jemný dech. U nás wy-
cpáwajf jím kotlawé zul)y, dlaií z nelio ka<lidlo, pokost, oli7.\vlást{

jtokost m:d')pi.sck\ ; jím slepují diamanty, Dííwí wejmi trwanliwé na
wykládanan práci. Listy místo Škumpiny k wydláwání safiáuu. 55

jader wytlaíují olej lepší diiíwuélio. W Kftrop teu strom uedá-

wá pryskyice.

Kr.ASO\M-:Tu\v. Comocladia. (Jomocladie.

Kwéty obojaké nebo jednodoiíM'. Kalich 3—4díl.

ny. stsily. Plátkv 3— 4. dlauhé, wtší. Tyinky 3— 4,

krátké. Wajeník I. Cnélka žádná. Blizna J. Pecko-

wice wcjcowitá , Ipauzdrá, isemenná. Bílek žádný.

Dlohy tlusté. Koínek hoení, zkiwený.
Stromy americké ])odrowník<>wó se síáwau lepkawau. Listy

liHiozpeíené : lístky stííCné ; laty ItCwné, wtcwuaté ; kwty drobné,

nkdy na Stwero klané, krátce stopekaté, naihowé.

K. cdolistá. C. integrifolia Jac(f, Sluan. 2. t. 222. J.
I. Lttin. 1. 27. f. I. Strom I— 20' wysoký, kmen sol-

\va tlustší holi , vvelmi kehký, s korau šerau, skoro

wždyckv jednoduchý, rozdluje se na konci na 3 nebo
4 wétwe ; listy lichozpcené, asi 2' dlauhé, welmí pi-
blížené, dlající jakoby rží : lístky apikaté, siíné,
wejilokopinaté, nejcelejší, lysé, 3" dlauhé, l" i»iroké í

kwty pedrobné, tmau- naehowé, w malýcb sirbau-

lech na hroznech 2' dtaidiých, ižlahíkowých, pín)ých,
<)wocem pak wisutých; pcckowice zwící a Iwaru olíwky

male, ei'wciié. po uzráni cruaw nachuwé. — ^a su-

chopaich podhí Antillského. 5-

t
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z kfiry iinízuiité prvšlí »e hí&Vín erná, welmi leptawá, kiiii

/priUHJfri a skwrnu dlajiri, ježto zini/í liosazeníin erstwé pokožky.

Koloniále potiebujf jí ke znaiiienáfií swýilí otrykw. Díwf Cer-

wené iitnže se potíeljowati w harwfstwí jako brezalka, barwu ale

(liiwá špinawaa. Trulilátí dClají z iiSlio wšeliké náiuí, jež ale Lor-

keiii brzo se borCÍ.

K. zuhatd. C. íljenla Jacq. am. t. 113. y. I. — piet.

1. Vo^- f. Ž. Slriimck pedešlému podobný; lístky jeho

píapíkalé, podlaiililó, wyhlodanozubalé, na líci lysé,

wczpod plsfnali'. — W lesech na Kub a Domingu,
kdežto Guuo slowe.

Listy teny jsaiicc |is(ibí, že prsty zlmilými wejci zapádiají.

Strom sám nepálíme, jak mile ale byl porann a šfáwa se ukáže,

hned eCený piiili se »:ftj. Šfáwa z kúry se |)rý.stící swlleni a wzdii-

tJicm brzo Ceruá a slaiiží k znamenáni plátna. Wyprawují, že wel-

mi n»-bf7.peno zust.iti w je!n> slinu ; Jncquin ale to má za povída-
ku. f)iíw( tolio stromu budí se k barwuí tak jako predešlébu.

(JOKKIJCIIA. PlCRAMNIA. BlTI KKSTRAUCH.

Kwty dvvojdoiiié. Kalich 3— ódílriy. Plátky 3— o»

pttdlauhlé. Samec : tyinek tolik co plalkinv, njíeííh.

.Samice: wajeník wejcowity ; nlka žádná; blizny 2.

Perkowíce wejcowiiá, s peckau 2pau2drau, 2sciuennau.

Semena podlauhlá.
Strmky, Listy litliozpecné: lístky strídawé, nejcelejší, \a-

l>íi-katé, wejitokopiuaté ; hrozny prutilisté, prodlaužené, wisuté, sto-

leky choináenú.

H.proliemowá. V. Anlidesma. <S»'rt;Vr. Berberis Sloan.

/. 20H. /. 2. Ke pímý, kmen slabý s \vl\ven)i tenkými,

rozkladilými, popelawými, na málo rozeb rozdlenými ;

listy zpeené, l' dlanlu* i delií ; iisiky apíkalé, lysé,

stídawé, clipiiné, tupé, celé ; kwéty na hroznech ko-

nených, niouiiýth, I' :' dlaubých, bwných, wisutých,

blaw zelené: stopeky w stídawé swa/.ky spojené;

lupeny kalichowé kopinalc ; plátky trochu deUí ; wajeu-

nik trochu smáknuly, podliihowatý ; blizny ohnuté
;

pcí-kowice podluhovvalá, zwicí chliipalkv, iiwé eiwená,
pak erná. — l'o wišich na Jamaice. Kwéte w srpnu. 5 •

Ne-;ro\vé mají tea ke za jiruliCeuiowý ; též pijí zpoieaiau t

uchu pruti kulice.

Podadí 2.

ŠKlMWrriTÉ. SUWACIIUNKAK.

ŠkLMPA. |ÍHL«>. SuMAilt.

Kuéiy ulu/)aké, :uiu)ht)manžtlné neb»j Jv\o|douie



Kalich malý, 5dílný, slálý. Plátkw ó. Tyinek 5, o«

kolo tere oplódnílio postawenýcli. Wajeník Ipau-

z^rý- nlky krsUké 3 nebo blizny 3 sedawé. Pecko-

wice skoro wyschlá, Ipauzdiíj, s peckau kostnalau^ (po-

metáním?) Isemennau, nkdy 2—Ssemennau. Semeno
bezbílené, pekocené, na šnrce ze dna wzestupující.

Dlohy lislowilé. Koínek hoení piiléhající na pazu

déloliowm.
Ke \ listy strdawé, rozdílné, íasto složené.

* Listy jednoduché.

S. riij. K. Colinus Litu Jacq. aiist. I, 238. Plenk t.

238. Siblli. /. 290. GiUmp. t. 30 JVagn. t. 165. Žluté

jíryzily dewo J/«if. IVd. 62. D.. Ruj. Ke 4— 10' wysoký,
pewtewiialý, s korau hnédau, díwíni zelenawe žlu-

tým; listy jednoduché, obwejilé nebo wejité, na konci

zaokraiihlé nebo slabé wykrojené, lysé, zpeenožebré,
wezpod sivvé, na líci žlutawé 3yl zelené, trpké, w jese*

ni oerwenající ; apíky dlauhé *, laty obšírné; stopeky
odkwéilé wehni prodlaužené a neúrodné huninanii

dlauhými, erwenavvými obrostlé; peokowice úkosn
obsrdité, lysé, z poátku zelené, pak ernawé. — W
Ewrope jižné od Hispanie až na Kawkaz. Kwte w
erwnu. ^ .

Dfwí tmaw žluté, hedwábn lesklé slatiží k wjkládání a k

barwen na žluto (driivi ru/owi', wiscloivc, fiselowé ili ivhet^ fifcl)*

k Ceiiiuž pojledníiiui také koen a listy tídobné, které také k wyd-
láwání kozí se bernu. Kra uiísto cliiny se diwálila.

** Listy zpeené, Ijamé.

S. jjnUld. l\. radicans Litu Bo. mag. 1. 1806. Dnham
nov. 2. /. iS. Ke složený z mnoha šlahaunijvv lieb-

kých, zinládí na zemi položených, pak po stromowí
blízkém pnaucích se, a nokdy \Yvpauštéjícíoh koání,
jímž do kry wnikají 5 listy stídawé, dlauhoapikaté, zpe-

ené, Ijamé ili 31ístkalé: lístky weliké, G" dlauhé, 4"

široké, wejité, celé, zelené, lysé, konený na delšíni

apíku ; kwly dwojdomé, na hroznech krátkých, -3"

dlauhých, blaw zelených, úžlabíkowých ;
peckowice

žlutawé bílé, brázdowané, zwící pepe. — W Americe se-

werné, dánno do Ewropy penesený, kdežto snadno se

rozmnožuje. Kwte w erwnu, lipnu. fi •

VVe wlastí se jí welmi bojí, protože dotknutím, ano i pauiiýiiií

WNZPwy iiiíiže alespo u uEkteridi lidí 7,|)iiso!>iti purlinutí, pálení

\v twáii a rukau, auobrž i zprýštní; w K\vroj)C, zda se, puzbwá té

wlasluosti. NiciiiénS potebuji se w lékaství l^ptl lišejiiin, diroino-

ttí a ucmoceiji bišními.;. i .,., .: .^;.; , ;Ji
.
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S. jedoivfUd. W, Toxicodendrum Liv. Ker piede-

slénia welini podobný, takxe néklrí oba do jednoho
rodu spojují; liší se ale líslky wysekanorobalými, pý-
ilvmi. — W Aineri(^e sewerné a léž w Evyrop se sází.

Kwle w erwnu, lipou. 'H.*

Xjtliž anCiakiiw jako pedešlý ji^st.

*** Listy zpeiené, mnohojamé.

S. koíduiskd. H. Coriaria jLm. Duhám, nov, 1. t. 46.

Blak. t. 486, Kem. t. 362. Plenk t. 23i>. Sibfh. ^aec. t.

290. Sumách Mal. Hdj. ó8, — IVd. 67. C, Skumpa,
škumpina. Ke lO— 12' wysoký, s wélwemi rozkladilý-

mi, korau hualau pikryl) ini ; listy lichozpeené, 5— I-

jam, huaté : líslky elipliné, lup a hrub zubaté

;

apíky nahé, na konci píobraubené ; kwty drobné, ze-

Icnawé nebo špinaw bilé, na hroznech hustých, kone-
ných wajeonik bez nMek, se temi bliznami sedawý-
mi ; peckowice huatá, zwící oky. — íNa skalinách

wýslunných w Ewrop jižné, z Lusitanie až do Taurie.

Kwte w erwnu, 5 •

Wšpcky díly tolio ke. innolio tríslowiny ol)saIuijce, jsaii swra-
Bkavyé, W Hispanii sázejí jej jako réwu winnau, wýstrelky loketní

corocn rezají, a k wydláwání kozí, obzwlášte kozííli na kordubán
a salián potebují. Kra wetwowá barwí na žluto a koenowá na

lini-do. Peckowice duiti kyselé a píjemné potebují místo koení do
jídel masitfih. ho(:.\*)« jiífi /Ji >ii'' jiftS tifli

.V. ocelná. R. Typhina Lin. ' ahttitr. Ho*. ?i'ž. 4.'." Ž
koena mnoho odnoží. Ke \'2~-\h' wysoký , nahoe
rozdlující se na wtwe a smeiíky rozewené, jejichž

kra, obzwlášt na ro/hách, husle náryšaw srslnalá

;

listy IjchopeCené, 8 — lOjamé: líslky kopinalé, zakoní-
te, pilowané, wezpod chlaupkowané, siwé, 4— 6" dlauhé,

w jeseni na líci pkn erwenajicí, sedawé: apík *
obraubený, srstnalý; kwtv erwenawé nebo žlutawé,

peninohé, rozpostawené w hrozen pímý, složeny, hu-

stý, konený, jehož wlwe jsau srstnalé ; bobule skoro

ukryté chlupenj kalichowým, zerwenalým zwtšelým.
— W Americe $ewerné, došli dlauho již w Ewrop se

sází k ozdob. Kwte w lipnu.^.

Owqce zralé, jsa trpké a kyselé, slauií k zesílení octi^' tezí
barwení klobaukw na erno, listy k wydláwání kozí. Z poranSi^é

kúry prvští se šíáwa mlékowitá, powaliy klejopryskyice.

Š. lijsd. R. glabra Litu Dill. elth. 1. 243. Lanu t.

20T. /. t. Ke pedešlému welmi podobný, rozeznána

se ale snadn lysostí wluí a lislíJ\Y ; Itsiy 8—lOjamé, s

lichým: líslky kopinatopodlauhló, pilowané, wezpod b-



lawé ; rapíky neol)rnuboné ; kuly drobné, /clen.iw,

slilauené na hro^riu llustéin, koutuMii ; owoce uerwe-

néi aksainilowó. -- VV Americo >ewcrné.

IJžíwá si; jako pfode.šlá.

S. poliostowá. \\. vcrníc-iera Decnnd. W. Verníx fjrfl

med. 151. Silz. s. Lriis Kacinpf. 1. "t>"2. Slruin 12— '20'

wysoký, rozdlcny na wolwe a sinelíky lozklaclit, Ivs*';

lislv slídawé, litlioxpecné, ó— (jjarmé: lístky wfiilé,

zakoniU', neji-clcjší, na konci lysaunk, uezpotl aksa-

niitopýiiti' ; rapik ntiohranhený, jako r(»zliy mkce wln-

kowanv i kwiMy zi-lunawi' bílo, pí-ciliobnó, preninoju*,

poslawcné na lalu bwnau \v lulabíkátb listí borcijilio.

T-:jj VV Za panu. 5-
'

Z kury poraiínc prjští se sfáwa inlcko\vit;í, na w/.iln' Im l»u-

stnnticf a Pcriiajfcí, Klcranž Ji^apaniiié procediwši; paiJÍrem co pa>sii-

ina wvlilížejícím iiiídiají s '/,{,„ oleje tojo^^éll<l oil stroiím kfr (ln

rarvillea touientosa) imeiiowaiiélio. Ta iiiídiaiiin i ifs( prawý /.apan-

skj pokost, kterýž p.> celéiu Žapami w drewn.vili u:'nli>l»:»i li proilá-

wají a klcrj neiiiitž<í wypaiili se, jjroto že i)rz() po|)r.e *e ináAiIrau

cernawau. Jelikož málo se lio tlolmile z jediiolio stroiiui, iest dra-

hý. Páry z iiPíio jsati .škodliwé, iirot()ž lakérowé, prariijíct? s niiu

zawaztijí si ústa i nos, al)y nedostali Ijolenf iilawy a pyskfiw oteklýclt.

S. smradlawd. \\. vcncnata Dícand. \\. veinix Iah.

Bis. med. 1. t. 10. DUL elth. t. 'IWl. Pí-rcli-.šiénni podo-

bný, rozdílný al« líálky wjitokopinaiynn, nejí-clejší-

nii, zakt)uitynii, wczpod síkowani' žebcrnaVmi ; pec^

kowice bílé, s peckau brázdowanau. — W Amerití se-

werné; u nás w sndecli se «)palruje.

Listy tieiiy jsatue nkdy kži zpryskují ; sáwu z« ki-c smril
}

diíwí žltité zapúiJiá zdcildinau.

S. kopálouHj. U. copallina i[yí'//. ./«<•</. schocnb, 1. 'lil.

havi. t. 207. f. 2. Z koena wyniká nkolik kMieniuv

drcvvnalytli, H^-lO' uvsokýc li, rozdlen vcb na wiwe a

smctíkv pÝité; koen též wyliání odntjže ; listy licbozpe-

ieué, 5— Ijai-ni' : lístky wejuilí', nejcelejší, na líci lysé,

lesklé, wczpod olilupatannké ; rapík kidlat obraubcnv,

lánkowany ; kwiy žlutaxy zelené, na brozneeb lalovvi-

týcb, ídkýcb, koneOnýcii
;

pludy crwené, pýiiié. —
ÍNa skrobotincli Ameriky scwerné. líwlc w sípnu,

zái. \.
' .' 'Z tolm ke prýští se sáwa, ježto sluwe Ao/»í5í iiinrhki}^ a do-

ttVfí od praA>éIio kopálii, «d knrltarylfiw rozdnnýrli podio lú/lio, ro-

zeznati 50 musí. Diwoši nad Mi.ssi^ipíin ivKau kanti list jeliu jako

tubák.
Odrodtk jtflio, K. liiirantiia .luci/, schocnh. t. ai, uepunští x

koreuc odnoží a kwcty má l»ílé na iiruzuedi smcstnanOjšiili.

5. korálkowij. \\. Mclopiuui IJn. Sloan. 2. f. 1U9. /'.
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5. P. lironn. t. 18. /. 3. Slrom 2ó— 40' wysokj, s ko-

rau hladkau^ ierau ; listv lichozpocnó, íjarnié: lísiky

wcjite, nejcelejší, rapikowarKS 2" dlauhé ; kwly zele-

nawó
;

peckowice podlauhlé ,
(»'" dlaulió, Ocrwené, s

dužninuu irpkau. — Po kopcích lesnatých na .laniaice.

Kwle w crwiiu. Ti,.

Z kry prNstl se pryskyice žlutá, iloktorsknié nazwaDá, na

rány užit* Cná ; té.ž u wnit se (juteluje k dúweuí, pucistuf, proti

žlautiuici a ubtíždn iíioowniu.

LÍTSÍK. LlTHRAKA. LlTRI.

Kwtv ohíijak nho dwojdonn'. Kalich znonko-
wiiý , na patero klany. Plálkw ó. Tyinek h — iO.

BIÍ7.iia ;3laloná. Peckowice /akulatelá, pryskyinaiá.
L. paltiiij. L. causlica. Lilri FeuilL t. 23. Lííhi Mu-

lina. Ilhus Miffs. Hook. in Btech. voy. t. 7. Strom zte-

pilý, ohvejn ojedinlý, co muž tlustý, dewa hílého,

co ocel iwrdého, ustišením erweného 5 listy 2" dt:iuhé,

1" široké, strídawé, kopinaté, wezpod síkowan žeher-

nalé; slopkv Ikwelé. tyinek 10; peckowice jahlkowiiá,

tlustší nežli širší. — W Chíli.

7. kíirv prjstí se zelená šfáwa, weliai nebezpená. Nkolik
lidí por:i/iw»<í lakowýdi strutitú a na wecír pokojn ztráwiwse we(e>
i, driiliéltu doe n:'iraii.n utekli, tuk že ueliylu ruzezauli ani nusu,

ani uí, aui jin5(ii auJiiw.

ClCIIO.. DtVAUA.

Kwly I
— 2domé. Kalii h na lwero klaný, stálý.

Plátky 4, podduié. Tyinek 8, pod terem wyoiklých,

jichž 4 s plálkv strídaxvé, delší '. w kwetu samicím wšecky
zakiui. Ter bankowilý, Hzubý. Wajcník sedawý. I-

wajcný, homolowilý, we kwiu samím zakrnlý. CnN
ky 3 — 4 , nejkratší. Ulizny hlawikowité. Peckowice
kulovvalá s peckau kožnatau. Semeno 1, wisuté, hezhí-

lenc, dloh plochých, koínku horeního dlauhého.

C. u'isu/d. D. dependens Dicand. Amyris polygama
Cnv. ic. 3. /. 2-]9. Schinus dependens Ortfg. Ke anebo
^lr^lmek 8 — 18' wvsiiký, wždy zelený, siln zapáchající,

s korau hndau ; listy kopinutowejitó, celé nebo na tré

klané, 2 " dlauhé, skoro 1" široké ; kwly bled žluté,

na hro/.nech iV/.laliikowvch, co list dlauliých i peckowi-
ce erné. — W Chíli, kdežto hui^an slowe. Kwle w ^
erwnu. lipnu. 5 •

Pryskyice proti dn, zwaenina z kury na jízwy; semena
k posilowání žaludku a dlání jislLu wína, cliiclm (idia) na- -^

ZManIio. -~ ~



MOxMBÍNOWITE. SPONDlACEAt;.

;>* Kwty nkdy dwojdomé. I^alich na patero klaný»

Plátkw o, zpod tere wajeník obkliujícílio wyniklých,

w paupti príchlopnit}'ch nebo stechowitých. Tyinek 10.

Wajeník ópau/dr)', pometáním 2— épauzdrý : pau/der
I \va jených. Gnlek ó. Peckowice s peckau 2— ópauz-
drau. Semena bezbílená, ija dne pauzdrowéin pripe-

wnén^, pímá. Dlohy wypuklaunké ; koínek dojení,

rowný.

Strojijy ; listy strídawé, lidjopeepé. '^ oi>:

. ,,.. j_ WlNOBOB. SCHINUS, PfPPFERB^TIM,

Kwély 2doraé. KaUcI^ .Sdílný. Plátkw 5. Samec:
tyinek iO; kypt wajeníka. Sainice: tyinky bez praš-

níkw í wajeník 1, sedavvý ; nlka žádná ; bli/.ny 3—ri,,
pibhžené. Peckowjce kulowalá, oplodí tenkého, duž*
níny nemnolié, pecky Isemenné, kostnaté, na obwodu
wyhlubené 6 jamkami, nejwonnjší pryskyicí naplnný-
mi. Semeno powšené na šnúrku ze stny wyniklau,

smáknuté, bezbílené ; dlohy ploché, koínek dotení.

If^. obecni/. S. Molle L.i)i- Clus. cur. posth. 1. 40.

Feiúll. /, 30. Šeba 2. t. b. /. .. Gaert, 1. \\<d. Mdl. ic. t.

2 i 6. Lam. (.' 822. Pepowec Strom ztepilý, odobný,
wždy zelený, krasolistý ; kmen rozdlený na wtwe cer-

wenawé, dlauhé, hebké, tenké, wisuté, jako wrby
smutné ilí ba!)ylonské ; listy lichozpeené, 6—Sjarmé :

lístky árkowitokopinaté, ostré, hladké, lysé, zpilowané,
po stran I'/?" dlauhé, konený dwakrát delší; kwty
drobné , kiátce slopekaté , žlulaw bílé , na latách

ídkých, málo prohýbaných a opatených listeny šupi-

nowitými u poátku wtwiek; peckowice šavnatá, kulo-
vvatá, Ipauzdrá, zwící hrachu. — W Peruwii a Mexiku;
w Itálii a Francii jižných pod šírým nebem bájí. Kwte
w lipnu, srpnu. 5 •

Z listí a wtwí ti-enýcli prýští se šáwn lepkuwá, rozšiující
zapadl koenný jako pepem a feniklein ; pikládá se na rány. Z
kúry prýští se pryskyice prewonná, na w/.ínliu tulinaucí. Kfira sh-
diá a na |)ra<'li rozmulntiá posilii)t; dásn a {:istí wi-edy. Dužoina
owocoá jest sladká a dlají z ní wino jakési, dintné, boké, též

jyriip u ocet.



MotiBÍN. SpoKoias. Momrinpft.avmb.

Kwtv nkdy dwojdome. Kalich na patero klaný,

barwený. Pláikw h, podlauhljch, otewenych, w pau-

pti píclilopniiých. Tyinek JO, z tcrtie zejko-waného,

iláznatého wyniklych. Wajeník 1, wejcowitý. Cnlek
b pímýcli, odstálych, jednoduchých. 1'eckowice wejco-

wilá nebo kulowatá, kvpty nlek tekowitymi wene-
á ;

pecka whíknatá, opauzdrá. W pauzdách po 2 wa-

jekách. Semena pometáním ojedinlá.

Hrozuy ližlabíCkowé, jednodiiclié nebo latowité.

*JPauzdra peckowá srostlá. — Listy lichozpeené; lístku

nejcelejších.

M. brimrí/ni). S. purpurea Lin. S. MombinZm. S.

Myrobalanus,/af//. am. t. 88. Gaerd 1. t. 101. Tussac \.t.

8. Dici. se. nat. ad. 3. /. 203. Strom 30' wysoký, s díwím
bílým, kehkým; wtwe rozlrausené, nemnohé: listy stí-

dawé, lichopeené: lístky asi lOjamé, wejié, nejcelejší,

o kralických apících ; apík smáknutý; kwty erwené,
na krátkých hroznech, nejastji konených 5 stopcky l-

íídko 2kwld j ušty kalichowé poddnlé, tupé; peckowice
zwící wehké šwestky, brunátná ili nachowá nebo žlutá,

nebo tma barwama strakatá, s dužninau žlutau, mk-
kau, líbezn zapáchající, chuti dost lahodné, náwinné,

sladké.— Na Ostrowech karybcjských (Domingu, .lamaicp

a j.), w Americe horké. Kwle w beznu a dubnu. 5 •

AineriCRné weiini stromu toho sobe wáž/ pfo owoce. Též po-
bídla z owoce udlaná zawá7-í se do Kwropy. Hr/zeiiice jeho w«»l-

iiii snadn se ujímají, a proto dlají z nidi liáje ano i meze; w krát-

kém ase nese owoce, a Jarquin wyprawuje, že wetew s nezraUm
owocení useknutá a zasazená netoliko se ujme, anoi)rž i owoce do-
konale uzraje. .íirrak len strom jest rozdílnélio wzezretii: jestliže

kuveu w jisté wýšce se utne, wyžene wetwe dlaulié, tenké, je«liio-

dnclié, tuk že strom pak jinak wyliiíží. Listy a kra za lék .owra-

skujítí se potebují. Diwoibowé w Záliwu liondurskéní, oblil)ujice si

to owoce, iliodí liledat jelio ; diíiají prý z nho jakési wíno.

M. Huti). S. hitea hin. S. Myrobalanus Lin. S. Mont-

bin Jncq am. 139. Tussac \. t. 33. Acacia Marg. t. 129.

Piso 1. 139. Mer. .tur. t. 13. Plutu b - iree Sloan. 1. 219.

/". I. 2. Mombin, monbín, hobo. Slrom pewysoký (40'),

íi.si wlaskému oechu podobný, s košem pehuslým, ob-

šírným, knrau popelawau ; listy lichozpefcnc, prcdlauhé,

4jnmé : lístky 2—4" dlauhé, 1'/,— 2" široké, wpjilé,

podlauhlé, ostré, ncjrelojší, na jpdné stran užší, a ja-

koby ulaté ; kwtv drobné, blawé, na latá( h liuných.



koncnycli, co list dlnnli/rli ; luty kaliohnwt' ostré; plá-

ikv skoro kopinaté, ostrc' ; hli/.ny sniaknníó, 5laloené ;

peckowice ilutá, ponaerwenal, wonná, pokrvlá slup-

kau teníkan a naplnná dn/,ninaii šáwnalaii, náwinnan,

asi jako nasinská šweslka weliká. -— ^^a Ostrowech ka*

rvhejských a w Americe jižné. Ku'te w dubnu, zraje

\v srpnu. 5 •

DívM* leliké, hílé, hod/ se jpnoHi k pálení a na zátky. Kúra
a keen proti bijliavvce. Owoce jedí jenom dtí ; ob) tejnu pedliazujft

se prasatm ; ostatní; žene na pot, který žliit jest jako ono. Hfze-
nice pí-esnadno se ujímají. Diwodiowé rádi w jeho síínu spí; z o-

woce dlají jakýsi nápoj.

AI. bahiilnli). S. tuberosa Ariida pciiiavu Koe má
bakule naplnné sfawau wodnatau, jíž pocestní w Brasí*

lii napájejí swé osly.

Owoce jedlé.

M. horký. S. Mangífera Prrs. S aniara ÍMm. Am-
bulam llhccd. 1. /. oO. Slroin prowysoký s kmenem
I'// tlustým, dííwím mokkym, lel:kvm, bílým ; listy pe-
welíkó, 2' dlaulié, liclio/pe-ené, i

—

hjiruié: lístky a-
píkafé, wpjité, nejcelejší, ziikoniMt ; apik oblý;
kwty drobn*^, bílé, na lalácb ú/.labíokowých, rozkladi-

lycb : st()pi*ky pícblnpató ; pláikv pndlinuté, zelen n

žlut peesté, |>o kraji uialíko brwiié ; peckowice weli-

ká, wisulá, s dužninau tluslau, peckau žlutawau, wn
mkkoostennau, o 5 pauzdrách. — Na fllalíibaru 'a jinde

w Indii wýebodní. Kwle \v lednu a pak av lipnu.5'

Owoce pHjemne náwintié jest ol»líl>cno. Kra a koen proti

hliawce ; z ran |ir\stí se pryslvjrice iliitocerw* ná, iiorká, aiiitouitu

na/waiiá, ku kadní užitená.

** Puuzdra peckowá dole toliko srostlá, ježalá. — Lí-

stky zpilowané.

M. sladki). S. cvilierea Soyni. it. 2. /. 123. Lam. (.

.18 i. Caerl. 2. /. 103. Jaaf. schonib, r. 272. S. dulcis

Forsf. tlevy. Sirorn ztepilý, nO' wysoky, koše bustébo,
dewa bílého, lehklio, kíthkébo, kry hladké, zelené;
lisly skoro sirídawé, licho/peíené: lístky i— Bjíiínié, \va-

jenopodlaulilé, zakonilé, žcbernaté, zpilowané, lysé i

kwty drobné, na bi'o/.necb lalowitýdi, úžlabíckowýeli
;

ušty kalichowé wejcité
;

plálkv rowné. kopinalé; waje-
ník na ó ástek rozd^.^ný, jichž wšaká níá sxvau nlku
tlustau ; pefkowiee wcjcowilá, jakoby z h srostlá, co
pomaran weliká. ryzá, smradlawá: dužnina promíchaná
wlákny; pecka (ii-ewnjiiá, ježalá, rozdlená na 5 á-
stek, dole li)liku spojcnýcl), Ipau/.drých. — l\a Oilro?



wcfli spolených, nyní pesazenV na oslrow sn\ Mau-
ricio. 5*

Owoce po rJiuti podobá se jaljlktim kožeu5m, akoli niéao |a-

liodné. Hnzenice snadno se uj/niajf.

iul 78.

BALSÁMNÍKOWITÉ. JMYRIDEAK

Kalich na 4— h, ídko na Iré klany. I^látky a ty-

í'inkv na dn kwtowém aneho na kaliclui okolo lore
podplodnilio ))ripewn('né. Tyinek nrj.TsIeji dwakrát
uí(;e plátkinv (ídce Akvál anebo lolikóž). Pestík slože-

ny ze 2— 5 worekinv, až k bliznám srosilVeh, málokdv
z jediného. Blizen íolik co díhnv wajccníKowých, seda-

wých nebo na nelkách srosliyrh, niálokdy prostýcli.

l^eokowire 2— h anebo I í^iídko lobolka) : pauzdra ili

])eckowice Isemenné. Semena píekoccuá, bezbílená.
Koínek rowný, hoení.

StroMiy, kre LUty stíídawé, ífilji str/íné, litliozpereiié nc-

Tio trojeni-, asto f«-rkow:iDc žláznaté, nejasirji >ie/palis(é. Kwtty
olwjjaké iiflio ieiliioiioMavé, droijné, na Iiroznerli anbo latácli úila-

LííkoxvÝHi anolio koni'ín>cli,

.^., Siu náloží asi ZO ruilii we 12 i>okolenírJi, které, wyjnieli se
jiiíi nSkolik, liíczi i)l»ra(níKoiii.i >t:irélm a nowélio sweta rostau. >Vse-

ky niaji kIjo|ir)sKyíico, jidiito nuiolié w lékaísíVM' užitené.

ád len ro/dluje se na dwoje podadí.

1. ELEMOSOJflTE. Pcsiík a plod jednoduché.

2. KADIDLOJfJSiKOinr. Pestik a plod z 2—5
cáálek složené.

Podadí I.

ELKMOŠOJini':. AMVniDiiAi: (verae).

Kl.fcMoS. AmvKIS. SAtBF.MíAl >I.

Kwlv obojaké. Kalich izuby, slálý. Plálky 4, w
pa(ip'li stechou iié, na lžku stojící. Tyinek 8, kral-

iíh kulichu. Wajenik podepenV lluslyin feiÍM in ; bliz-

na .tcdauá. Peckowice Lsenicnna. se sktíápkau tcnkau,

papirowitau.

K. ohccmj. A. PhuTiieii Dtcaiul. Plnvi. td. Jiurm. t.

UM). Dfsc. 'A. I. 212. A. chMniera Liu. Ker anebt) siraiii

•fc kitiaii liiadkau. ierau ; listy licliiozpeené, i— íjauíé:

líbily wÁcckv npikaté , wejiié , /akoniilé , pizpilu*
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wané, wezpod huaté; kwty bílé na latách: peekotVíce

kulowaté. — Na Anlilách. 5«
Poskytuje dnili prijshiffice elemi, jenžto k iiáiii.>iiiát(yk(]y picliází

obcliodein ; w Indii západní jako obecná se potel)nje.

E. balsamaft). A. halsamifera Z,m. Desa 3. L 2lL
Strom ztepilý s korau hndau, díwím pak špinaw po-
pelawým, pewným, pryskvMnaiým, pelíbezné wonícím;
listy 2iamé: líslky weiilé, zakonité, nejcelejší, nejly-

sejší, krátce apíkalé ; laty hroznaté, ídké, konené

;

kalich nejmenší, plátky wejeitopodlauhlé, pak sehnuté a

prchající; tyinky stídawe kratší a delší; biizna okrau-
hlá ; plod wejcowité podlauhlý. — W lesech na Ja-

maice. 5«
Wšickni dílowé jeho jsau welmi korenné, a dáwaj se do kan-

pelí, obkladkfiw a t. d. Balsain z nífho wjdobjtý potebuje se wn a

wnit. Dríwí we wlastí rnZowi/m zwané také do wropy «e zawáží

;

slauží ku kadní a dobýwání silice, kteráž welnii podubá se dobyté

z rúžowého dewa prawélio.

E. jedoHíati). A. toxifea Willd. Lucíniurti Pliik, t.

201../ 3. A. balsamifera Lm. Catesb. 1. /. 40. Stligvi. 2.

/. 80. Strmek wždy želený ; listy lichozpeené, 2— 3-

jamé : lístky wejilé, písrdilé, zakonité, 3" dlauhé,

l'/í" široké; hrozny vvi§uté, jednoduché, asi zdélí apí-
ku j peckouice asi jako deštélice, též hruštikowité, fia-

lowé, s peckau podluhowatau. — INa skalách tv Indii

západní a Karolín. 5*
Ze seniena kape stáwa, jako inkanst ernající a jedowcltá prý

;

zatím je ale žerau ptáci, obzwlášt dlask íialuwý.

Podadí 2.

KADlDLOirmKOlVlTÉ. BUSERACEAE.

KaDIDLOVTKÍK. BoSWELLIA. BoSWElLIE.

Kwety obojaké. Kalich ózubý, stálý. Plátknvt o,

obvvejilopodlaulilých, nejolewíenjších, w paupli kra-

jemi piléhajících. Ter niískowiiý, zejkowaný, pod wa-
jeníkem lyinkonosný. Tyinek l6. Wajeník po-
dlauhlý. Cnelka I. Biizna hfa<vowitá, 3brázdá. Tobol-
ka 3boká, 3<lilopná, 3pauzdrá, od dola pukající. Se-
mena w pauzdrách ojedinlá, kíídiem mázdrowiiVm, ši-

rokým obklíená.
K. Itjsý. B. glabra fíojrb. t. 207. Canarium odori-

ferum \fíumph 2. 1. áO. C balsamileruu) IfWd. Strom
prowysoký, jehož kmcn sotwa dwa mužovré obejmauti
mohau ; listy lichozpei'cné, (I— lOjarmé : líslky širokokd-
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pinaté, lupo, zpilowané. lysé, P/V dlauh^. V?" široké;
hrozny konené, listu kratší ((>" dlaulié) ; toholka zwíríslí-

wv.— [Va wršícli kornniandelskych a nioluckych ídce. 5-
Di'wí twrdé potebuje se na malé stežoe ; z nPIio pr\ští se

nejwonnojší pryskyice, ježto se potebuje co kadidlo, :iiniila, též na
pocbodn a k wyplnní autlélio zlatého díwí.

Ki zpilmvanij. B'. serrata Stakh. cxtr. t. 3. Coleh. as.

res. 9. t. Hayiu 10. t. 46. Diisseld. 8. /* 13. B. ihurifera

Roxb, Strom wysoký ; listy na koncích rozhowých
shlauené, lichozpeenej lOjamé: lístky wejité, zakon-
oité, zpilowané, pýité, V?" dlauhé : kwty drobné, ble-

d hndé, 4— 10 na hroznech jednoduch)'ch, úžlabí-
kowých ) tobolka zwící oliwkv ; w každém jiauzdru wíce
semen, jichž toliko jediné zraje, srditokídlaté. — Na
wrších Indie wýchodní. Kwte w únoru až do kwtna.5.

Z kmenu porannélio pr>stí se sfáwa, ježto ztulinuwši jest kn-
didlo prawé (Olibanuni), o nuiž se doinníwali, že pochodí od je-

dnoho rodu jalowcowélio. Ta pryskyice slowe arabský' luhn a
fioudur : 7. prwnilio jména Rekowé udlali libanos a libnnotos^ z

ilruliého choudros. Gondur ale zase pochodí od knndnra, jména ind-

kého, a strom, kadidlo dáwajíc/, slowe w témž jazyku salni.

Balsámnír. Balsamodendron. Balramrauha

Kwty dwojdonié. Kalich 4zubý, stálý. Plátky 4,

árkowitopodlauhlé, w paupti dwojnásobnné, chlop-
nilé. Tvinek 8, pod terem kraužkowitym upewn-
n^ch ; žlázkv wypuklé mezi nimi. Wajenik I. (znlka
I, krátká, tupá. Bobule nebo peckowice ostrá, zname-
naná 4 šwy, l-^2pauzdrá: pauzder Isemennych.

Stromy halsamité, arabské, listw 3— jlístkatýdi, netecko-

wanýdi*

B. baíesan. B. gileadense Kimth. B. Opobalsamum
Kunth. Amyris gileadensis Lín. A. Opobalsamum Lin.

Vahl symh. I. /. li. PUnk t. Ib^. Dusscld. II. t. í 4. Ba-

lessan Alp. aeg. l. 26. Glcd. ber. Schrift. 3. t. 3. /. 2.

Briue il. ó. l^ 2. 3* Ke anebo sírom wtwí rozewe-
ných, šerých, trnem ukonených, listnatých,' listy licho-

zpecné, l-^2jamé: lístky obwejité, tupé nebo tupaun-

ké, nejcelejší, hladké, lesklé, lichý wtší sudých: stop-

ky Ikwté, rapíku kratší; kwty drobné, bílé; bobule
zwící hrachu, obwejité, 4brázdé, na konci nékdv bra-

dawikau opatené^ pomctánim ísemenné. — W Ará-

bii. 5. ^ .

2 kfiy poranné nebo sám od sebe prýští se sl:i%vný hrfTsam

mek^anský 11 maléin miozsfwi', jenž do Kwropy se nepnwážf ;
jinv z

wlwí wywaený' pirhá/í k nám w láliwerli ulownýdi, a jest kapa-

22

I



3:;s

lina Mkíi, rnsi, rosmarínau a <i(ronetn zapíidoiúí, náliorre cliutnajirí,

obyejn porueuá terebintinaii,j'>ž pro drahotu nyní siitvra se pote-
buje. W Jiidei a Kgyptii opatriiie se w zaliradáib, jak se o tom Pli-

niiis a Strabo /minují, ano Joseplms Flavius pow/dá, že králowua
Sába prwní balesan z Arábie poslala Saloinaunowi do Judey, jenž

pak se rozinnožil. Též Kgypan; musejí erstwé ke z Arábie si pri-

wézti, když jii" wyliynau. Wlada mekfanský odwádf sultánowi kron»
byssu indskélio, tenkého corofnC jeste 3—4 libry l>alsanui, beji e-

gyptskénm I \ibrn, prúwodfím karawan ale pid, W Lewantn není

léku, jeiiožby tak asto se potebowalo jako toho balsamu, iilawn
na rány, ježto prý za den se zahojí ; též proti uštknutí hadímu a

strupanímu. Za as moru rodennS pfd <lra(hmy polykají; taktéž i we
zhnilkárh a zácp sfrew, a w jinjcJi rozdílných neniocech ; též prý

oclirauje twár od wrasek. Ano i plody ( C"ar|)obalsaníum ) tím

zpsobem se potelmjí. |{ozliy ( Xylobalsamnm ) potebují ke ka-

dní a do dryáku.

B. rnyrhowý. li. nivrrlia Ehrrnh. Diisscltl. 17. t. ló.

TFagn. 2. t. 240. a. h. Ke anebo strom wiwí rozkla-

ditých, hladkých, seryoh, trnem ukonených, listnatjch;

listy 3lístkaté : lístky ohwejilé, na konci /.auhkowané,

tupé , lysé , konené mnohem wctši nežli postranní

(l"dlauhé); plody vvejcowité, zakoncité, zwící hrachu."

— W Arahii. 5 •

Z kry prýští se pryskyice klowatá. díwe olejowitá, rusá,

pak máslowitá a ryzá, twrdnaucí, hndnaucí a slowe nij/rArt, jež od
nejdávnjších fasw potebuje se ku kadní w dirániedi a píbyt-
cfcli, též i w lékastwí.

B. hataf. \\. Kalaf Kunth. Amyris Kataf Forsk.

Slrom bezbranný, blodewý; listy dlanitotrojlísika-

té : lístky wejilé, lysé, na konci zpilowané; slopkv
socháte, shlauené na konci rozeh ; bobule kulowaié,

na konci pupenaté. — W Arábii šastné. 5-
Od toho rodu též prý niyríia pichází.

B. elcvunvij. B. zeylaniciun Kunth. Amyris zeylanica

Rrtz. Strom; listy licho/.pcíené, 2—3jamé: lístky ía-

píkaté, wejcité, ostré, hladké, lysé; hrozny pielrzené,

plsnalé, ižlabíkowé ; kwly strhaulené, pokrvwkaté ; ka-

lich 3zuby ; plálky 3 ; tyinek 6 ; peckowice wyschlá s

peckau 3pauzdrau, kosténau. — Na Ceyionu. 5*
Z tolio strouui prýští se pryskyice elemim tpijdtoiloinilitktjm

jmenowaná.

ClPA. ílCA. IciCA.

Kwcty astji obojaké. Kalich 4—zubý, stály.

Plátkv 4—5, dole široké, wyniklé pod terem, w pau-

péti chlopnilé. '{"vinek 8— 10. Wajcník 4—ópauzdrV :

puuzder 2wajených. Ter okrauhly. Cnélka krátká.
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Blizny 4— ó. Plod kožnalV', se sknápkau 2— óclilop-

nau, zawírající perkv 4— .S, dužninau zaobalené.
Stromy americké pryskyriínafé. Listy licliozpeené, neteko-

wané. Hrozny asto jednoiliulié, HŽlal)/Ckowé ; kwety bílé.

C. jinolisld. .1. lieterophvila Decand. .1. Araconchini

AnhLt. 1:^3. Amyri^i lípterophvila Wdld. Strorn 12— 15'wy-

soký, 8" tlustý, diíwí bílého, kehkého, kry hladké,

popelawé, wétwi Ipnkxch; listy lirho/.pcené, 1— 2jamé »

lístkv apíkaté, wejciíé, zakonciié, jednoduše žeherna-

fé : kwtv na hro/.neoh )edn(»duohých, ojedinlých, ú-

7-labíkí)wých ; owoce zelené, 2— 'ichlopné, s peckami

hranatými, dužninau hílau obalenými. — W lesech Gui-

anských nad ekau Kuru eenau. 5*
Porani-ná kra ronf pryskyici rnsaii, lialsamnau, koennait,

(llaiilio kapalost zai liowáwající, již Gallil)owé zcliowáwají w« sko-

ú|>kátli kujetowuli. urnkiišini jmenowanaii, a |Mitrel»n'!i ji k liojení raa

a na ilary i)rát«'li"'im. Karaiiowé na/í mMiaj ji s o|ej#(ni karapowýii

a (irleánem. a tau mastí natírají tlo a wlasy, aby se odirúnili píeJ

dfstiii a hmyzem.

C. zrlcnokwtá. I. guianensis Auhl. t. 131. I. viridi-

flora T.o7n. Aniyris jjuianensis ffdld. Strom 1r»— 18

^vsoký, l' tlustý; kra rozsedalá, ryšawá; dííwi bílé, le-

skle; iisty lichozpeené, I—2jarmé: lístky apikaté, po-

dlauhlé, zakoníte, nejlysejší i kuéty drobné, zelenawé,

mnohé na chocholících listu mnohem kratších ; plody

kožnaté, žlutawé, 2—4chlopné; pecky zaobalené dužni-

nau erwenau. — VV Kavené blíže moi*. 5*
Z kury nel»o díwí naseknutých prýští se sfáwa balsainná ci-

tronem zapáiliající, wys«|inutÍM> hiající nebo rusající, místo kaditlla

w rhráme^i potrebowaná, (éž w lékarstwí užitefná. Negrowé rádi

cucají diižninu peckowau sladkau, lahodnau. Strom tam slowe Bois

Emcns.

C. elcmoud. J. Icicariba Decand. A. ambrosiaca íJn,

Alarcf. /. 98. Piso simp. f. 59. — lusf. nat. t. 122.

Strom ztepilý; kmen newelmi tlustý; kra šerá; listy

lichozpeené, I—2jamé : lístky apíkaté, pudlauhlé,

zakonilé, 3" dlauhé ; kwely pedrobné, zelenawé, 4au-

dé, pisedawc, w úžlahíkch nahlauené; owoce jako

olíwka, rvzé s dužninau lahodnau. — W Brasilii. 5-

Z kry nakrojené tee |)rysj<yrice feniklem zapáchající, fVíirt,

almecenam nelio elctui hrnsilskc íili zjmáohulské jinenowaná a do

Kwropy pfiw/ižená, kdežto jako prawé elemi (z Kthiopie po(hodící)

se potebuje.

6'. deshimu:ná. .T. decandra Auhl. J. pcnlandra

Aidil. /. (3.S. Chipa. Strom 40— 00' wysoký, 2—3' tlu-

stý; diwí bílé, tnálo pewné ; kra rysawá ; listy licho-

zpeené, 2iamé: lístkv apíkaté, podlauhlé, obak

4
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zakonlfó, lysé, nejcelejší ; kwly droLné, na latiích b?-

vvných, trochu delších listu, lOmužné, bpiátené; blizna

olaloná; plod zwící tešn, vvejcowitý, ostraUnký, ó-

chlopný, obsahující pecky zaobalené dužninau ržovvau,

lahodnau. — We hwozdech guianských. 5*
Z kry poranné wytíká pryskyice bPIawá , balsamná, asi

citronem zapádiající, kterážto zkehlá místo kadidla w clirámech se

potebuje.

C. karana. J. Cara na H, B. ct Kxinth. Aniyris

Carana Hiimb. Strom ztepilý, kmenu pímého; díwí
podobné mahagonowéniu a zapáchající jako cedrow

;

listy Slístkaté: lístky podlauhlé, zakoníte, lysé, na líci

lesldé, wezpod belavvé, jínaté. — Okolo Javvily riad e-
kau Tmi we Ihotách orinockých. 5-

Kra sama od sebe nebo poranná roní pryskyiri belawau,

wonnan, jež knrnnow ( resina Carana ) slowe, a w lékastwí se

potebuje.

LeHKOŠ. ELAPHRTIIM. LElCHTIfOLZ.

Kalich 4dílný , padawý. Plátky 4. Tyinek 8.

Cnélka 1, králka. Blizna na dwé klaná. Tobolka za-

kulatla, Ipauzdiá, ísemenná. Semena dužninau oba-
lená.

Stromy. Listy stídawé, licbozpeené, 4—Sjamé; rapík asto
obraxibený ; Jirozn wíce na konci rozeli.

L. plslhatý' E. tomentosum Tac^. am. 1. 1l. /< 1^—3.

— piet. t. 106. Lam. t. 301. /• I. Diisseld. Suppl. 3. /.

19. Fagara ortandra Lm. Strom neozdobný, nékdy wyš-

ší 20', celý naplnný šáwau balsamnau, wonnau, lep-

kawau ; díwí bílé, pelehké ; wtwe nemnohé, tlusté,

dlaulié, neprawidefné ; listy 2jamé s lichým, obak
plsnaté, letní : lístky wejiíé, zubaté, tupé, sotwa 1"

dlauhé; hrozny jednoduché, 1— 1'/?" dlaulié, konené;
kwty drobné; kahchy bélawé; koruny nažlutlé; tobol-

ka zelenawá, zwící hrachu, z níž puklé prýští se balsam
po kapkách; semena na nahém dílu erná, na pikry-
tém bílá: dužnina erwcowá, s chlopnmi nesrostlá. —
Na štrkowištích w Kurasawu. Kwte w lipnu a srpnu. 5*

Karaibowé dlají ze dewa pro lelikost sedla, jež pokládají
toliko §karau skopowau. Pryskyici z kry wypr5št6lím mnjf za #«-

Itamnhnku., ježto se nepotebuje wíce.

L. zlepilfj. E. excclsum //. B. el Knnth. 7. /. 611.

Podobný pedešlému, jest ale ztepilejší ; lístky wejité,
zauhkowané, na rubu rezavv plsnaté; apík spolený,
kídlatý, zejkowaný; plody ernohndé, zwící pecek wi-

šowých. — W Mexik u<
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D:'iwá pryskjrici, též lakninnhaka zwanaii.

L. kopálowi/. E. copaliferum Scssé. E. excelsuui

i

Kuníh. Amyris copaliera Spre?ig. Co pal li Hítu. mex. íh.

J. 1. Lisiy pyrite: lístky wejité, zubaté; hrozny sko-

ro zdéli listu, petržené* kwty shlauené, nejkratšeji

> íiiopekaté. — \V Mexiku.
Z toho stromu prjští se koupal mexický.

Nepuk. Protium.

Kwty rznopohlawé. Kalich na patero klaný, stá-

lý. Plátkvv o, sedawých, rozložených^ zpod tere wy-
niklých, w paupti chlopnilých. Tyinek 10, kratších

.nežli plátky. VVajeník Špauzdrý : pauzder 2wajených.
ulka I, )ednoduchá. Ter uatý, lOžebrý. Peckowice
nepukawá, Speckovvá: pecky 2 asto pometawé.

Strom j listy lirJiozpeeaé; laty úžlabíkowé.

N. iawsktj' P. javanicum Bnrm, Amyris Protiuin Lín.

Rujnph. 1. t. 23.
J'.

1. Strom nerowný, bakulatý j listy

stídawé, Siamé : lístky apíkaté , podlauhlé , ostré,

erabité, 3' dlauhé , 1" široké; peckowice kulowaté,

zralé žluté, s dužninau sladkau natrpkalau. — Po wr-

ších ua Záw. 5*
Owoce jedí a také z nSho silici dobýwají, již w lékarstwi

potebují. W Batawii sázejí jej okolo domii a kladaii na nj kámen,

aby kol do šíky rostl. Dríwí k stawoí domuw, na stolice, kladi-

wa, bobly. Mladú listí jako zelenina. Jádra jedí.

Bkezula. Burseba. Bursbre.

Kwéty mnolioraanželné. Kalich malý , 3—Sdílný.

Plátky 3— 5, rozložené, w paupti chlopnité. Tyinek
6—8. Ter kruhowitý se zejky nkdy 8. VVajeník 3-

pauzdrý. Cnlka krátká, na konci na tré klaná. Pec-
kowice podluhowatá, 3peckowá, s krkau šáwnatau, 3-

chlopnau; pecky 2 pometawé, jedna úrodrui, dužnatá,

2wajená, isemenná. Semeno wisulé, hílenaté, dloh
listowitých, swraštlých. Koínek hoení, rowný, pímý.

Stromy balsamaté, americké ; listy lidiozperené nebo jednodu.
d>é(snad i lístkem lidiym, pozstalSui) >.''co7^0}' úžlabíkowé a konené.

B. ive/Uá. B. gumraifera Jacq. am. i. 65. — pict^

l. 96. Diet. se. nat. atl. 3. t. 264. Comm. hort. I. t. 77.

Sloan. 2. 1. i 99. Calesb. 2. 1. 30. Pluk. alm, i. 151./. 1,

Plam ani. t. 119. Strom ztepilý, jmním bízo podo-
bný; kmen pímý, pewysoký, s mnohými nadzemními
koeny a korau hladkau, hndau, po kusech padající;
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listy oroné padawé, licho/pconé, 2— 4 - nkdy Ija-

n)é : lístky wejilé, ostré, blanowilé, nejcelejší, lesklé,

l*/2 ano i 2— 3" dlautié ; kwtv drobné, newonné, s

plátky blawýnii, na hroznecli úzliíl)í;kowýchi pecko-
wice zelenawé, nachow nabhlé, nékdy také modré,
obzwlášl balsaniité : semena trojbraná, na jedné stran
zoblelá, lesklá, barwy n)asowé, dužninau erwenau obklí-

ená. — (Na Oslrowech karybejskydí. Kwte w beznu
až do dubna. 5*

Z kmenu prýští se mok íilk)', lepkawý, balsamný, wzdudiPiii

tulinanrí, jako terehintina zapáchajír/, proti ránám a bliawkám «rži-

tený, ji-nž nékdy ilo Kw ropy se priwá/.í a pryskyice tjoutart a ibn
ili knšibu slowe. Brosky a lisly té), pikládají na rány; kúra proti

lilistám ; koen podol)á se aiifiiiKem simariilie ; též olej ze semen
vytlaený w lékastwí jest užiteíny, a slowe hiilnaiu swtítsluj (liaiime

á ro(J)on), proto že prasata ráda žerau plody: z té píiny i strom
slowti swi/iským (buis a codion).

Kanárník. Canaridm. Ganarienbadm.

Kwty dwojdomé, mnohomanželné. Kalich Szubý.

Plátky 3, poddulé, klímawé, w paupti slechowiié. Ty-
inek 6. Ter bakowitý. Wajeník wejilokulowaiý,
Spauzdrý. Cnlka krátká. Blizny 3, tekowané, seda-

wc. Peckowice zdužnallá : pecka 3pauzdrá: pauzder '2

nkdv pometajíích. Sen)ena we wšakém pauzdru '2,

ojedinlá, bezbílená, wisulá. Dlohy na (> ástek po-
dluuhlych, príiistowit^ch, rozdíln zkraucených rozdlené.

Stromy w)( liodoindské ; listy li(Iioz|>eené
;

palisty padawé;
kwtj na lirozue(Ji nebo latádi.

* Pecky zralé, Ipauzdré.

A. obecný. C. coiumune Litu G. vulgare Binnpli 2.

t, 47. Besl. inus, t, ó. Bauli. hist. 1. p. 307, Klnig mm.
bot. 1. /. 7. /. 2. C njeheníbethenc Gaerl. 2. /'. 102.

Strom ztopily, ozdobný j kra bílá ; listy lichozpeené,
3— 4- ano i ííjai-nié: listkv dlauze rapíkalé, podlau-
hlé, ostré, nejcelejší, 10" dlauhé, co ruka široké, zapá-
chající silné pryskyicí; plátky bílé, tlusté, wonné ; plod
jako wlaský oech, slab 3bok); rubina tenká, modrawá;
pecka twrdá, 3boká, pi domácí 3" diauhá, 2" široká,

jako sklo kehká a pukající ; jádro 3boké, jako mandle,
dwakrát ale wtší, zo 6 kusw (ástek djohowych) a z

koínku složená. — (Na Mohikach a w celé indii wýcho-
dní sázený. Kwle vv kwlnu, erunii. 5«

Ten strom jest tak díde/jlý /emkúm jako kokosník, areka a

saiiowník, z nichžto w<'zdejsf poirawn l>eraii. Když owoce zernalo,
wyiplibují uu strom a skláti je. kanci diwocí tak rádi je žerau



jako žaliiJy. Stroiit up(ulikM se wSude «ází, aoubrž i boluhi a ne-
t«ni>rowé, ztráwíctí jeuoiii rnl>inii, jej rozšiují. Jádra netoliko jedí

.swží, auobrž i co waii^^o u s faifui, j.iko u nás iiundle, od nicJrZ

tžko se dají rozeznati; pílišné |iužití jiiJi psoiií l>liawku. Dlají
z nii^i lahodný (Jilél», haijiian n«l)o iimngea jiitenowaný, na zpsob
holi na loket dlaiilié a pal»-c tlusté utwueuv, protože tsto zatlaují
do žláliku ze stébla l>aiiil>usoHélio ; ten diléli jest t\irdý a welnii

zp<tr> ; dlají z ni<l) jaké.<i iiiléko, jímž mastí waÍMo ; s kokosem a
cdkreni dlají koláe, k weei oblíbené. Ze semen wytlauj olej

tbutuj do jíilt-l a dobrý k |>álení. Z«' starý(Ji stroinii prýští 5e siln
Houná pryskyice, z kteréž listím oliwiuuté dlají pochodn. Když
stroiH zane mnoho pryskyice roniti, pestane owoce nositi: prysky-
ice tolik jest, že wisí na zpiisoli rauipanihii a wyhlíží jako elemi

;

díwí dobré jest paliwo a siaiiží také k stawní korábw. Strom jest

ubydlínt mnohých rostlin pížiwnýdi.

A', drobnopluilý. C. iiiicrocarpum fVdld. Cánaríum
nleosutn Rninph 2. /. 54. Piinela oleosa Lour. Ainyris

olosa L(nn. Slrom zwicí jabluné ; listy lichozpeené,
2— ijíiiné : lístky wejí-itokopinalé, /akonité, lysé, nej-

celejší, G" dlaulié, 2" široké ; hrozny ijžlabíckowé, pro-

dlair/.ené, ninoliokwété ; uwoce nií, menší nežli jiných,

jako olíwky a indychowe modré; jádro lojowilé, nejedlé.

— \V Indii wýchodní, Koinoíné. 5*

Z kuienu, jejž nad koenem wyd{af>ují, prýští se uinohn oleje

žlutawéiio, wonného, ježto k hojení ran se potebuje a k natírání

dewiiélio nádobí; hojnji se potebuje s indskau smolau damarowau
a s kaudelí z kry bambusowé a trocbau wápna k namazání korá-

bw. Ta míchanina nabude twrdosti kamenné a nesmrdí tak jako

sMinla wro|)ská, tíui obtížná ló<lníkiiin. Z dríwí twrdLo a hn-
dého dlají jirkoa weliká k truLláskéma dílu.

** Pecka zralá Spauzdrá.

A'. koUmy. C. decumanuni Ruvíph. 2. /. 5ó. Gaertn,

I, 102. leden z nejztepilejších strom nu Moluckych
oslrowech, asto tlustý, takže 2— 3 iiiužowé sotwa jej

obejuiauli iituhau ^ listy lichozpeené, 4— ójarmé : lístky

eiiptiné, ostré, nejcelejší i hrozny chudokwété, ližlabíu-

kowé
\

peckovvice zwící husího wejcete, oerwené zkro-
pené ; pecka 3" dlauhá, 2" tltistá, trojliraná, pretwrdá,

.3pauzdrá
;
pauzdra Isenienná. — ^a chlumech po Mo-

lukách. 5*
Z nho prý.^tí se pryskytre kinwatin arabské podobná, již

potebují na pochodn, k rakonopenf korábiiw a upewnDÍ nožnw du
stenek. Jádra nehrabe chutná jedí.

K. bílý. C album Ranisch. C. siiiense Ruvíph 2. /?.

lól. Pimcia alba iMur. Slrum ztepilý, wélwí w/stau*

pawýeh: listy lichozpeené, ó—Gjainé: lístky wejiloko-
pinalé, G" dlauhé, 1" široké, nejcelejší, lysé, šerpivvé

iii akrabluvvé, bledé, apikaté; apiky oble') hrozny
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shlauené, pikonené; kwty bledé; peckowice wejco-

witá, 3boká, lysá, swraštMá, xelen žlutá, trpce kyselá;

pecka 3pauzdrá, píšestiboká, obak zakonila ; skoápky
tlusté, nejiwrdší. — Po lesech w Qín a Koinóín. 5^

ACkoli peckowice mají nadziDÍqnnu diu(, nicmén jo jedí sw-
žf anebo s jinaii potrawati; též naložené rozesílají ; na cestácli prý

dohe žízei liasí a usnadRuj zažíwání ; jádra se nejedí. Na pecky

wyezáwají twáe, a kdo jidi nejwíce na n wprawiti mže, dostane

cdntau ; nkdy jicli bj wá do J.8 wypracowáno.

A', maurickij. C. niaiiritianum Okcri. Bursera pani-

culata Lain. Colophonia mauritiana Decand. Strom w
lesech inaurických nejwtší; kmen až k wtwím 50' wy-
soky a 4— ó' tlustý; listy lichozpeené, 2—3jamé : líst-

ky wajené, ostré, celé, lysé, kožowité; kwéty erwené
na hroznech. — Na Ostrowé sw. Maurice. 5-

Z kmen dlají Chiny ježto ale nejsau tak dobré j^ko z taka-

mahaky a kalabaru. Prýští se z nlio umoho blawé pryskyice,
kafru podobné, terebiutinau zapádiající a welmi potebowaaé.

Gtwerobííich. Hedwigia. Hedwigie.

Kwély mnohomanželné nebo obojaké. Kalich 4-

zubý, stálý. Plátky 4, do prosted srostlé \v korunu na

twcro klanau, w paupti chlopniié. Tyinek 8, dole

na korunu pirostlé. Ter mískowitý, Schobotný. Wa-
jeník 4pauzdrý , 8brázdý. Cnélka žádná. Blizna 4-

brázdá, tupá. Peckowice 4brázdá, wezpod 4laloná, 4-

peckowá : pecky twrdé, tam hrbaté, Ipauzdré. Semena
wisuiá, bezbílená; dlohy tlusté, dužnaté, naddutoplo-
ché) koínek hoenj.

C. balsamítý. H. balsamifera Sivarlz, Tetragastris

ossea Gaert. 2. t. 109. Bursera balsamifera Pcrs. Strom
ztepilý, šerokorý ; listy hchozpeené. I' dlauhé : lístky

kožowíté, apíkaté, wejitokopinaté , nejcelejší; kw-
ty drobné, bélawé, na twero klané, Smužné, bez žlá-

zek mezi tyinkami, na hroznech latowitých ; peckowice
jako lískowý oech: rubina kožowitá. — Na chlumech
Hispanioly západní. Kwte w kwtnu. 5 •

Z nho prýští se mnoho balsamu prozraCitého, tmaw cerwe-
ného, který jako balsam kopaiwa se potebujtí k lioji-ní ran a proti

jiným chorobám; kúra proti zimnici, olej jádrowý jako maudlowý.
Užíwáuí balsamu prý se nauc;ili od prasat, odtud i jméno bois cuchon.

OkožeS. Marignia. Marigmu:.

Kwéty mnohomanželné. Kalich na patero klaný.

Plálkúw b: vv paupoii chiopnité. Tyinek 10, na teri



celém. Wajeník ópauzdrý. Blizna sedawá, pnólalo-

ná. Peckowice kožnatá, I—5senieriná, blizna wénená.
Strouiy staroswtowé, ineziobatníkowé. Listy lidio/.peené.

Hrozny úžlabíCkowé a koneCné. Kalich stálj : iiStw ostrýdi. Plát-

ky dwakrát delší.

O- oslrolisfá. M. acutifolia Decand. Rumph 2. t. 52.

Strom niírn} ; listy n)ladistwé pýité, chablé, pak lysé a

drasné; lístky podlauhlé, 5— 10" zdélí, 2—4" zšíH, na

rubu prísfvraskalé ; plody elipsowité, krátce zakoníte,

poposníacknuté, ernawé. — Na Molukách. Kwte w
listopadu a prosinci. 5*

Kmen sám sebaii nebo poranný roní pryskyici silnS woa-
waii, iiiekkau, polotekutau, ernající a wysýcliající, jako smola uži-

teCnau a k dobýwání silice, jako terebintinowá wyhlížejícíj prospešnau.

We wlasti slowe jako jipé podobjíé pryskyice damurau ernau^ pro

rozdil od bílé.

ád 19. •«

LUŠTINATÉ. LEGUMINOSAE.

Kalich A-r-hlupený, obyejn srostlolupenný, asto
dwojpyský. Koruna I — 4- nejastji oplátkowá, málo-

kdy žádná nebo sroslloplátená. Plátky nejastéji ne-

stejné, hluboko vy kalichu pirostlé, málokdy z lžka
prost vvyniklé. Tyinek dwakrát tolik co plátkúvv, íd-

ko wíce nebo mén, tamtéž wyniklých, prostých anebo
2bratrých, s í) dohromady srostlými a 1 prostým. Pestik

jednoduchý (náramn poidku dwojitý). Wajeník pro-

šlý, s jedinau nlkau z jedné strany (hoejšího kraje)

wyniklau. Plod: lusk, nejastéji Ipauzdrý, nkdy na

pi mnohopauzdrý bránicemi (slruk), 1—mnohoseme-
ný. Semena na semenici podlé kraje (šwu) hoeního
pripewnná. Bílek žádný. Kel rowný nebo kiwý.

Stromy, ke, byliny, zeliny. Listy strídawé, nejCastji slože-

né (zpeené, prstité), paíislné; kwtenstwí rozliné.

}\ozdIuje se na dwa oddíly.

1. KlillFOKELNÉ. Koínek na stranu vvzhru or

hnutý a na paz dlohowý piložený.

2. ROinSOKELNÉ, Koínek rowný.

Oddíl 1.

KIWOKELNÉ. WIKWOWITÉ. J. S. Prcsl. .,

CUH f^EMBIi YAf:. Decand.

Obsahuje scduicio podadí.
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* Listodilolné. Phyllolobae.

Dluliy lislowité , ploché, po w/.kliení za. lisly

kIuužící, prcliicliy opulené ; tyinky prosté j lusk ne-

petržený, nelánkaty.

1. JERLÍISOÍFITÉ. Kwt motýlowitý 5 lusk ne-

petrženy, nclánkíity

.

2. LEDE^COIFITÉ. Koruna pedešlých; tyinky

s nitkami srostlými; lusk nepí-etržený, nelánkotvuný.

3. KOPEJSNlKOlflTÉ. Koruna predeilýeh : ty-

inky nejaslji s nitkami srostlými j lusk petržený
lánky pinimi (struk).

*'* Dalnodlolné. Sarcolobae.

Dlohy tlusté, dužnaté, maunaté, iv/klícním ne-

zmnné, prdurhw nemající.

4. IFlKtVOfVlTÉ. Koruna molylowiiá. Tyinky
2br.tlré. Lusk nepetržený ; dlohy we slupce nepro-
mnné, pod zemí zstáwající.

í). b\íSOLOltlTE. Koruna rnoiýlowitá; tyinky I-

astji 2bralré (9 a I); lusk nmohosemenný, nepetrže-
ný, bránicemi sklípkowatými asto mnohopau/drý, nelán-
katy. Koínek nad pazem dlohowým ohnutý. Dlohy
tlusté, wzklíením nezmnné; listy prwní asto stíné.

G. SISOJFITE. Koruna motýlowitá, oplodní; d-
lohy pedešlých (i—ó) ; tyinky rozdíln spojené; kel

kiwý; dlohy dužnaté; lusk I—2semenný, nepukawý.

7. POMnA.yOffTrÉ. Kalich puchýowitý, ušlinr

nepatrných. Tyinky podplodní. Koruna nižádná nebo
o 1— 2 plátcích.

Oddíl 2.

ROWNOKKLNlt TAIMARYNDOVVITJ:. J. S. Prcsl.

RECTEMlillYAE. Dccand.

Obsahuje twero podadí.

8. aiUUKOlVlTÉ. Kalich na i— ó klaný nebo
(olikozubý. Plúlkuw tolikéž, skoro wždycky podplod-
ních, stejných, nejastjí prostých, w paupti jako ušly
kalichowé chlopnitýrh. Tyinek nmoho, málokdy tolik

co plátkw nebo dwakrát tolik, podplodních, nejdoleji

obyejn jednobratrých. Lusk nebo struk málo—nmo-
hosemenný. Kel rowný s pírkem nepatrným.

9. JAKOnOJflTE. Kwty uíotýlowiié. Plátky o-

plodní, w paupti litechuwilé. Tyinky oplodní, 1—2-
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bratró. Pírko patrné. Dlohy dužnalé, prídužnaté ne-
bo olejnalé.

10. KASIOUITÉ. Ušly kalichowé w paupoii ste-
cliowiié. Fiatky oplodní, pístejné, ídko pimolýlowi-
té, díw roy.wití stechowité. Tyinky s nitkami prostý-

mi. Lusky wyschlé. / Dlohy listowité, poídku duznat«'.

11. TJnWOLOJriTÉ. Kalich 'ilaloný, w pau-
pti chlopniiy. Pl.itky nižádné. Tyinek 10—25 oplod-
ních, prošlých. Lusk dužnaty. Dlohy tluslé.

Podadí I.

MnLí\\o // 7rÉ. 8

O

piion i:a e.

\VoHODKE\r. MvROSPEKMtM. BaLSAMHOLZ.
,

Kalich wonkowitý, ózubý, stálý. Plátkíiw 5, ho-
ejší wtší. Tyinek 10, prostých. VVajeník noiiily,

podluliovvalý , blanatv , 2— Gwajený. Cnlka poboní,
niovviiii. Luska na nožce dole nahé, širokok idly, nož-

nikowifV, ncpukawy, Ipauzdrý, I—2semennv, po stran
nlkau liiotilý. Semeno šfáwau balsamowau obklíené.

.Strtnuj itiuerické. Listy siidozpeené : lístky {;astu stídawé,
teí:kowun<i|>rusw/luwé žlázkauii podlaiihloárkowitNiiti.

//'. penutnskt). M. pernilerum Dfcancl. Myroxylon
peruifernm íJn. Btrt. amocn. I. I. Desc. á. /. -500. Diis-

selil. 15. I, 3. iroísn. 2. /, 226. Uostl. 3. ob. I. !M. pe-

dicellatum Lam. t. 'Á'í\.
f. 1. Hoilziloxitl Htni.bl. Cabu-

reiba Piso li9. Strom okázaly s korau tlusiau, pope-
iawau , hladkau , na rozhách drobnýn)i bradawikami
poselau; listy 1 1 jam: lístky stiídaw, wejilopodlau-
blé, proti konci zúžené, tup nebo wykrojen, kožowi-
té; hrozny konené a ižlabikow, pím, mnohokwt^
kalich uatý, nepatrn 5zuby

;
plátky 4, dolení peauz-

k, árkowitokopinat, hoení dlaulionehelný s epelí
okrauhlosrditau. — W Peruwii, Kolumbii, iMexiku. 5-

Z naK-zanélio kiiicnu wytéká w beznu bulstim peruaiiskij lilli'/-,

wlastne rusý, silnC zapái linjící, náo^te a horce tluitiiající, jakowV k

nám málokdy piiliázi; my známe ífrntf, jenž z wtwí se wywarnjtí
a ^palnjš jest. Potehuje se wé welikém množslwí chorob, ob-
y.wiáStu na rány staré i Cerstwé, jež hojí.

//' f)i/ifi/. IM. pubc.scens Dccatttl. Myro.xylon perui-

lerum í^mh. chin. I. I. IM. pubesccns B. cl Knnth. íiostl.

3. ub. 1, Strom wýšky znamenité; rozhy oblé, chlupa-
té* lístky 5—(jjamé, nkdy s lichým lístkem: lístky

slrídaMé, apíkalé , podlauhlé nebo wjitopudluu-
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Jilé, prízakonité, tupé a wykrojené, nejcelejší, síkowa*
nožílnaté, blanowilé, na líci lysé, wezpod chlupatopýí-
té: žíla prostední a apíky plsnalochlupalé, naryšawe-

lé ; apík oblý, chlupatý ;| hrozny konené a úžlabíko-
wé, 6— 1" dlauhé; stopka hranatá, plsnatochlupatá ; ka-

lich chlupatý.— Okolo Karihageny w kraji poppyanskéní
na wýšce óOC se sází. 5^

Též z toho rodu prýští se balsain peruansk)'.

JF. loluanský. W. loluiferuni Hich. Desc. 15. t. 4.

Toluifera balsamum MUL IVood. med. 3. /. 193. Rosil.

3. ob. y. /ewý. Strom nejztepilejši; kmen proti stedu
erwený ; díwí zápachu ržowélio ; kra nerowná, dosti

tlustá; wivyiky oblé, bradawicnaté, lysé; listy i>udo-

zpeené , 7—Hjamé ; lístky stídawé, krátce apíka-
té, stejnostrané, zakoníte, nejcelejší, po kraji n^cerité,

síkowanožílnaté, blanowilé, nejcelejší, nejlysejší ; apík
lysý, náhranatý ; hrozny malé, úžlabíkowé, na stopce
1" dlauhé ; kalich tup ozuby J koruna žlutá. — Neda-
leko Turbaka, Tolu, Korozalu a j. w Peruwii. 5'

Z porauiié kiipy wytíká bnlsam folnnnskij (balsaimiia toluta-

niiiii, de To|u), z poCátku liustý co terel>intina, ze žlutá Cerwenaw
lindý do zelena, západní silného beqzoeuj, jasuiínem a krkami ci-

troDuwýriii, diiiti koienné , hoké, nasládlé, mén horké a perné
nežli jiných halsamfiw; asem docela wysdine, ztwrdne w pryskyici

erwenawau, ježto k nám w puškách jjlediowých se píiwáží.

Jeklín. Sophoka. Sophore,

Kalich 5zubý, dole zwonkowitý nebo pízlenpený.
Pletky plunkowé na konci asto srostlé. Lusk ržen-
cowitý, bezekídlý, mnphosemenný.

Stromy, ke, byliny. Listy lidiozpeeoé, fasto bezpalisté.
Hrozny kouené, jednoduché nebo latnité,

J. iapatiský. S. japonica jAn. Jacq^ ^choenb. t. 353.

Duhám. nov. 3. é. 21. Andr. rep, í, b85. Strom 60 i wice
siewic zwýší, ozdobný; kra na kmenu šedá, na roz-

hách tmaw zelená ; listy lichozpeené, 5—Gjamé : líst-

ky stíné nebo slídawé, podlauhlowejité, dole zao-

krauhlené, ostré, peautle pýité; apík dole ztlustlý,

nerowný, pýíkatý ; lata na stopce 2" dlauhé, konená
wícc 1" dlauhá, pímá; kalich dole zaužený ; koruna
bílá, ponažlutlá ; lusky zralé wisulé, lysé. — W Žapan
a Gíoé. 5.

Dííwi pewné, welmi užitené, ježto prý pi zdláwání psobí
niímanf a bShawku. W Žajian prý sluuží k barwcnf císaského o-
dcwu na žluto.



> G, plslnatý. S. tomentosa Lin. Lam. í. 325. /. 2.

|1 S. occidcnlalis Zm. Corallodendron Pluvu sp. 101. Trew.

VEhr. t. 59. Anticholerica fíumph 4. /. 22. Htrnt. liisd. 1.

ni. Strmek zwýší 2— 3 mužw ; listy licho/.peené,

^pezimnjící, na pí dlauhé, 7— 9jaí'mé ; lístky 2" dlau-

hé, l" široké, wajepozaokrauhlé, nejtupjší, obak i s

kalichy šedoplsnaté » hrozen konený, zdélený ; kvv-
I- ty žluté; lusky na pí dlauhé; semena 4— 5, wétší hra-

tChu. — Na strmých pomoích, na Oslrowech moluckých.
[wle w íjnu, listopadu. ^.

Ten strom mají za drahý lék proti tem nejnebezpenjším

I
diorobáiit : clxilere, zapálení plic a otráwení, ježto wšecky slowau
ti/ifls. Protož ustawiCn se potebuje, a scTiiena i koen s obzwiá-
Itoíini obady a modlením se sbírají (radix et semen anticliolericae).

I'' Palník. Anagybis. Anagvris.

Kalich ozuby, pídwojpyský, Kídla delší nežli pa-

wézka a kratší nežli lunek dwojplátkowý. Lusk no-

žiilý, smáknutý, mnohosemenný, 2chlopný, branicen>i

neprawidelné nedopetržený. •'^

Ke. Listy trojené, nejcelejší. Palisty 2, w jeden protilistý

srostlé. KwSty žluté na kráikjdi hroznecli.

P. smradlaivý. A. foetida Baiifi. Duhám. 1. 18. Lodd.

cah. t. 740. Sihlh, t. 336 Eosll 3. oh> 4. Clus, 1. p. 93.

Smrdutý strom Math. Wd. 451. Ke tebas dwakrát
wvšší muže, welmi wétewnalý ; kra z zelena ernawá ;

rozhy z belawa pitlaené pýité ; listy na rozhách stída-

wé, dlanílé trojené : lístky 14'" dlauhé, 6" široké, ko-

pinaté nebo podlauhlokopinalé, dole ostré, na konci

ostré nebo tupé, mékkohroté apíkaté ; apíky V2'
dlauhé; hrozny béwné, asi co list dlauhé, ze díwí star-

šího 2— 3leiého wyniklé, Iduché? stopeky stíné, asi
4'" dlauhé, Ikwélé; kwét asi 9"' dlauhý ; koruna žluta-

wá 5 lusk nožiitý, 6" dlauhý, 10" široký, árkowitý,
smáknutý, uzlatý semeny, clilopn tlustaunké, haubo-
wité ; semena bobowitá, nahnédle rusá. — Na kopcích
wýslunných po Ewrop jižné. Kwéte w lednu až do
bezna. "^^

Celý ke wydáwá pucli silný, linusný a obsahuje mnoho prwku
dáMviwého; obzwlášt semena k dáwení se potebují; ostatní díly

proti zastaweným krwotokm ; též mají moc poSišfowati u otoky

rozhánSti,

HOLOBLIZNÍK. YlRGlLIA. VlRGlLÍB.

Kalich na patero klaný. Plátky píslejné, dlauhé :



pnwt^zk.i po strano nporhlípon. Plizna brzfausá. Lusk
zmaknuly, podlaiihlý, 2<'hlopnv, ninohoseinenný.

Stromy, ke. Listy lii liozpeené. Kwety liroznEné.

H. iluty. V. lulea Micha: arh. 3. t. 'i. Delaun herh.

onu t. 179. Slrom 40' wysoký a wyšsí ; kmeti w pr-
mru 1'; díwí tuhé, drobnowlákné, u prosted žluté:

kúra celislwá, zelenawá, hladká; listy stídawé, mírné
apikaté, 6— 8 i wíce palc dlauhé, lichozpeené, líst-

kw 9— lU stíídawých, apíkatých, wejitých, skoro
okrauhlých, zelených, nejcelejších, lysých, mírné zakon«
itých, \" dlauhých ; hrozny wisuté; koruny žlut? ; lus-

ky smáknuté, kopinaté, obak ostré, 2" dlauhé, 6'" širo-

ké ; semena zwící oky. — W Americe sewerné. 5 •

Oríwí prostredaí dáwá pknau, žlutaii barwu.

PiJCHOLUsK, Baptisia. Baptisir.

Kalich do póla na 4— ó klany. Plátkw ó, pístej-

ných: pawézka na slrané ochlípená. Tvinky padawé.
Lusk noy.iitý. mnohoscnienný.

Byliny kwtii liroznnýcli.

P. bnnvtiski). li. tinctoria /?. nrown. Sophora tin-

ctoria Lin. Podaívria tinctoria fytm. t. 327. f. I. Sims.

mag. t. 1199. Barf. med. 2. t. 29. Hoxtl. 3. ob. i. Zelina
zwýší 2', nejodlehleji wétewnatá ; lodyha oMá, nejlysejší

;

listy stídawé, apíkaté, nejhoejší sedawé , nejivsejší,

Slístkaté: lístky zaokranliloobwejité, pnlistv štélinowité,

nepatrné; hroznv konené, pímé, béwné, 3" dlatíhé,

ojedinlé, nmohokwél<'> ; stopka ohlá, Ivsá ; listeny-^ wej-
ilokopinalé, ostré; koruna kalichu tikrát delší, žlutá;

lusk huíinty, 14'" dlauhy, 6'" široký, blanowitý, nafau-
klý. — W lesech a na kopcích z Kanady až do Karo-
liny.© .

Z té rostliny dlal se zpfisolj lirnhélio índyrlm, nežli prawý
indyrh wynalezen l>yl : nyní z koena dobýwá sp pkná rerná liarwa.
Koen ostrý piisolif dáwení a potreljuje se proti ziinuici.

Podadí 2.

LEDENCOrriTÉ. LOTEAE.

ChKkstnatec. Crotolaria. Klapper«chottr.

Kalich Maloný, pídwojpyský : pysk hoení na
dwé, dolení na tré klaný. Pawézka srditá, weliká; lu-
nek srpowitozakonilý. Tyinky wšecky nitek spojených
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vr pošwn nahoe ro/šiípennu. CaMka po hokii t«-auRato-

pVriiá. Lusk napuchly s chhipnéma bichatýma, asto
innohosemennv.

Zeliny, Nyliny, poloki*. Liity jfdnodiirlié nelio dlanitosložené,

3— íidko 5lfstkaté ; kn-fty asto žluté. Listenetky nejmenší wedlé
stopecky nebo dole u kalitlui.

Ch. sttinowý. C. juncea Lin. Boxl. t. 193. Trdv Ehr.

t. 4". Bol. viag. t. 490. TanrJalle - cotti fíherd. 9 f. 2(i.

Zohna zu vší muže ; hsty jednoduché, kh'no\vitokopin-'il,

príapíkal jako lodvhv pitlaené pyrite, brázdowan ;

kwty žluté; lusky P/t dlauhé. huíttoplsnal, s ?(>

ledwinowiiymi semeny- -^ W Indii wýchodní.O.

W jeho wiaxti se sází n velikém ninnžstwí a dáwá Indm
nejlepší konope, kteraii nesázejí, ai^koli wŠiidf w indii roste a lepší

jfst ne/li z toiio rhestnatce dobytá; k tonui cíli r<>»tlínn tu obdlá-
waií jako my konop a len. Též i^erstwá rostlina na píci pro dobytek

se opatruje. Listy a kwety prý omamují.

Ch. uysfkmifij. C. retusa Lin. Bot. 'rfg. t. 2r>3. C
major fíinnph. h. I. 9G. yi i. Tandalle • cotli Jilierd. 9. /.

1:^. Zelina; lodvlia jednoduchá, zwýší muže, co prst tlu-

stá a nadcwnailá : listy jednoduché, podlauhlé, klíno-

wilé, na konci wyseknuté, lekííwanoproswíiawé, 3" dlau-

hé, l" široké; pniisly .šlétinowité, rowné: hrozen kone-
ný, na pí dlauhy ; kwéry »véi.ší hrachowvcli ; lusky l'/i"

dlauhé. co uialik tlusté, ernohndé ; semena mnohá, led-

ninonilá, erná, w lusku chrt stojící. — W Indii wýchod-
ní a nvní také na Oslrowech karyhejskych a sw. Mau-
riria. Kwte w lélé. 0,<3.

Listy noníiio asu se priložf zfulia na lodyliu, takže ja-

koby bezlistá wyiilfžf; js;ui sladké a slaiiží waiiweiii ; taktéž kwrly

se potel»ují. Semena prý dlají jasný iilas, a koen proti plití krwe.

Ch. bradawinatif. C verrucosa TJn. Jacq. rnr. t.

144. Car, t. 321. JnJ. rrp. t. 308. C. caerulea Tary. C.

aníjulosa ham. Zelina; lodyhy 2—3' «\soké, pímé, w-
tewnaté, pozprohýhané , Ivsé; wiwe ostré, Ihrané;

lislv pekrátce apíité. 2

—

h" zdélí, I —2*2" zšíí, tupé,

wejité, po kraji píeilé, na líci swlle zelené a pílysé,

na ruhu bélawé pýilé, nkdy píbradawicnalé: palisly

iodvhu objímající mésíilé, sehnuté : hrozny dlauhé s

kwítím mnohým, odwislym, swélle nacliowomotlryn) ; li-

steny šídlowité ; kalich pyrity: uštúw wejitokopinatych ;

pawézka árkowaná, blaw modrá, na hbetu pyitá ;

lusk w kalichu sedawy, wálcowily, li — 18" dlauhy,

chlupatý, ernawy ; semena žlutavé náhndá, h-sklá. —
W Indii wycliodní, nyní též na Maskarenách a Indii zá-

padní. Kwfe w lét. O.



Listy poteljují k dáwení w Iiorekárli hrišních a žluowjoli;
též wn a wnit proti wyraženináiii ; koen proti nadýmání a žrení

w biSe.

Drasobýz.. Aspax.athus. Witschf.n.

Kalich s trubkau dole sotwa ztenenau, nzubý ne-
bo na patero klaný : uštw píštejných. Pawézka krát-

konožioitá, lunek 2hlawý. Tyinek wšecb nitky spo-

jené w trubku nahoe puklau. Lusk podlauhlý, asto
píúkosný, niálosemenný.

Ke, polokre. Listy na pohled cliomáené, ptnaté, twer-
naté, w skutku ale dlanit, málokdy zpeene složené; apík nejkrat-

ší ; lístky sedawé. Asi 100 rod známo.

D. wijchodnl. A. orienlalis Lm. Ke pímý : wlwí
hranatých; listy trojené: lístky kopinaté, pýité; kwty
weliké, zptné, chomáené. — W Lewantu.

Díwí jelio.libS woní a slowe riiž.owým.

Hlodáš. Ulex. Hecksame<

Kalich 21istenatý, 2dílný s pysk jeden 3zubý, drnbý
?zubý. Tyinky wšecky spojené. Lusk wejitopodJau-
hlý, napuchlý, sotwa kalichu delší, mnohochlopný, chu-
dosenienný.

Ke ewropské nejwtewnatjšf ; rozhy a listy trnowatSjíc;
kwSty ojedinlé, žluté ; lusky huKaté<

H. jarní. U. europaeus JJv. Fl. dan* 1. 608. En^t.

bot. t. 742. Rostl. 3. ob. 5. Ke pímý, zwyší muže,
welmi wlewnalý : vvtwe oblé, brázdowané : wtwiky
loské irnowatjící ; rozhy huaté, listnaté; listy .'}—4'"

dlauhé, ^lí" široké, árkowité, nejostejší, ploché, mk*
ké, huaté, loské trnowatélé, tuhé, po kraji podwinu-
té, skoro oplclialé; z úžjabíka listw loských wyní-
kají kwéty ojedinélé, na stopkách 3— 4'" dlauhých, dole
listenem opatených; koruna motýlowitá , žlutá; lusk
4'" dlauhý, chlupatý, 4 —ósemenný. — Na wyprahlých
místech w Ewrop západní jižnjší. Kwte w kwtnu a

erwnu. "J^.

Ten trnatý ke prý dáwá dobrau píci za ííerstwa í za smlia
krawám, kofiiim a kozám. Též dobré dáwá paiiwo.

WíteCník. Spartium. Pfriemeh.

Kalich mázdrowitý, pošwowifý, nahoe rozštípnuly,

na konci ózubý, pídwojpyský. Pawézka píokrauhlá,
násobená; lunek zakonily, z plátkúw málo slepených.



rozdlitcinych. Tyinky J brate. Lusk ploákosmaknu-
lý, mnohosemenný, bezžla/y.K lysý; wtwe prutowité, oblé; listy neiiinolié, kopinaté

;

kwty na hroznecli koneCnvcli, odstálé, žluté.

//'. sítinoivý. S. junceum Lin. Duhám nov. 2. t. 22.

Rostl. 3. ob. b. Ker 8—10' wysoký, š kmenem dost
silným, tebas 3" w prmru tlustým, jenž wyhán^ mno-
ho wétwí tenkých, sítinouitých, aulle árkowaných, o-

liebných, nejlysejších; listy nejwýš P/V' dlauhé, 3'" ši-

roké, ídké ; kwty dost weliké, žluté, líbezn zapácha-
jící ; lusk árkowitý ,

2
" dlauhý, 4" široký; semena

mnohá; smáknutá, brunálúohndá, lesklá. — iNa su-

chopaích Ewropy jižné. Kwte w kwtnu, erwnu. ^.
Pazaucliy, kwty a seiiu-na mají uioc poišowati, otwfrati a

ino pudili, a protož druhdy putrebowaly se w lékarstwí. Na Sewe-
náiii krmí jím owce a kozy, a z prautí dlají konopí K.wcty do
orta naložené slauží na místo kaprlat. Praty k pletení místo wr-
•"owýrli.

JaHOWE. CORESIA. BESEKCnSSTER.

Kalich zwonkowiiý, 2pyský. Koruna motýlowitá.
Pawézka nehetnatá, obšírná, rozložená. lunek nejtu-

pjší, rodidla nezawírající. ^itky jednobratré, stídané
delší a kratší, delší i se nlkau zakraucené. Lusk
ploskosmaknutý, po krajích chlupatý, bezžiazý. Seme-
na na pupu wykrojene'm opatená masíkem.

J. vullatij. C. scoparium Rostl. 3. ob. 6. Sparlium
scoparium /.Ví. Fl. dan. t. 313. Genista šcoparia Lam.
Cytisus scoparius hink. Jetelice, janowec, wíteník, jano-

{\K. Ke pímý, 2—6' wysoký, mnohowtewný : wtwe
prutowité, pín)é, jako metly we chwoštli, obrané, ly-

sé, rozhy chlupaté; listy prwní trojené, ídko chlupatá,
sedawé: lístek prostední obwejitý, postranní okrau-
hloobwejilé i lisiy na rozhách úžlabíkowých též tro-

jené : lístkw podlauhlokopinalých ; z úžlabíka prwních
listúw wynikají kwty weliké, ojedinlé, žluté; lusk
skoro 2 dlauhý, srpowitý ; semena mnohá, nahndle
rusá, lesklá. — Ma suchopaích, obzwlášt podlé lesúw
po Ewrop mírnjší a studené. Kwte w kwtnu a er-
wnu. \

.

Slanží k dlání rhwosfat, co paliwo, steliwo ; též pTiprawiijí

t prutúw wlákno na prowazy, sít ; kwty k barwení na žluto
;
pk-

né, tube dewo t kmenu k vykládanému dílu; dobrá píce pro <w-
fe ; popel jeho mnoho dáwá drasla. Rozhy prý jsan sitrrogat dun-
la na piwo.

93
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Kri;?inka. Gekista. Ginstet..

Kalich 2p\sky : pysk liorení 2diln}', dolejší 3/.ul)v,

nebo kalicli Slalon) : ušly 3 dolení až na konec sro-

sllé. Pawé/ka po.dlauhUnvajená ; lunek podlauhlý, ne-

zawírající wšecka rodidla rowná. INilky jednohrairé.

Lusk ploskosniaéknulý nebo ídko nabrichallý, mno-
hoseiAenny, ídko máíosemenný, bezžlazy

Kre '2liitukwr'lé.

K. hanvlískd. G. tinctoria Lin. Fl. dan, 1. ó2G. Sow.

engl. t. 44. Hayn. 1. t. 11. Rostl. 3. ob. 1. Sparlium
tinclorium fíolh. Zlutidlo, kruinka, slínavvec, kwtina,
janowec, kozí barwa, kozí brada. Poloke (w sewer-
uých krajinách) nebo ke (w jižných) I—4" wysoký

;

wtwe pímé, tuhé, oblé, brázdowané, dole íysé, hoeji
wšude chlaupkowané; hsly stídawé, kopinalé, málokdy
podlauhlokopinalé , dole ostré, na konci nejostejší,

9— 12'" dlauhé, 3— 4" široké, o kratiké apíky pode-
pené; kwély na konci vvelwí a wctwiek z úžlabíka
hoeního wynikly ch w hrozny rozpostavvené ; stopky li«

8lw tikrát kratší, oblé, lysej kalich zubinv kopinatých,

ostrých, dole s listenoma kopinatýnia, slínýniaj koru-

na ryzí kalichu nkolikrát delší ; nitky stidaw delší a

kratší 5 lusk 8—9" dlauhý, cárkowitý, mnohosenienný.
— We kowištích na paslwínách po Ewrop mírnjší a

studené. Kvrcie w hpnu a srpnu. "^."K.
Mladší wetwiCky kwtaucí i s kwty potehuj k barwení na

žluto a zeleno ý s kaiiiencein a pak s krídati dlá se zlutidlo tnizoive

(Sdíuttgelb). Dlají z tolio polokre také cliwošata. Kwtuucí konce
tu a omle potebují w lékarstwí. Kráwy a kozy žeran mladé wet-
wiky; n^léko ale z nicJj jest prý hoJ^é. Želty btí>nost léiliiia, není
prawda.

K sibiská. G. sibirica Lin. Jacq. h. vind. t. 1 90.

Weh«i podobná pedešlé, má ale listy skoro docela ly-

sé, traaw zelené, nakožnatélé, úkosné ohnuté, lusky

menší, písrpowité , chudosemeuné. — W Sibii a w
Ewropé jihowýchodnr.

Taktéž se potebují;

K. kndlatá. G. sagittalis Lin. Milí. t. J59. /. 2. Jacq.

aast. i. 209. Rostl. 3. ob. 1. Mat. If^cl. 454 (wýk. lewý).

Polokíek 1' wysoký, wyhánéjící mnoho wtwí rozeste-
ných, oblých í wtwiky lánkowané, oblé, obak rozšíre-

ninau listowitau , árkowitau obraubené , lysé, zmlá-
dí chlupaté ; listy nejdolcjši obwejoité , nejtupjší, o-
statní wajenokopinaté nebo kopinaté ; kwéty na konci
wélwiek vv klas hustaunký, 1— 1*/4" dlaubý rozposta-
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wené, tyié ; Júsk ási 9"' dlauhý, ostrý. — I^a pastwi-

ách kopeCriych p6 Ewrop prosledni. Kívle w kwé-
tnu, erwnu. "K.

Drahdy potbowali }í w lékairstwf (sDíninitátea genistellae).

ilimník. Labursúmí Bohsenbauší.

Kalich zwonkówitý, 2pysk} : pysk hoení asto ce.

lý, dolení pítojzubý. Pawéžka wejitá, obšírná ; lu-
tiek nejtupjší , rodidla zawírajírí. Nitky Ibatré, stej-

né, á Hilkau wzestaupawé. Lusk ploskosmaknutýj
nmohoseinenný, bezežlazý. Semena bez masíka.

Ke Slístkaté, Skuo wŠeky žlntokweté.

C. oblaní. L. núbigenum. Cytisús nubigenus Link;

Spartiiim núbigenum Ait. S. supranubium Lin. Cytisuš

fragrans Lam, Na prwní pohled docela podobá se wí-

teníkii sítinowému, listy ale má 31í$tkaté a wtwe bráz-

dowané 5 konce v^tvví býwají bežlisíé. Ke nejkrásnjší
pro mnóžstwí kwlu bílého a ejwohnjšího f listy apí-
kat, Slistené : hstky árkowité, drobné ; Stopky w ú-

žlabíkií listotvém shlaucené, Ikwté; kwty bílé, drob-
né, nejmnožši ; lusk smáknutý, lysý, zernající. — Na
nejwyšších stráních wrcholkw Píkowých na Tcnerifu,

kdežto 7-elama slowe. \.
Kwcty mají innoho medu á dáwají wCelám wýbornau pastwu j

protož wSeéky wsi okolní wynášejí z poátku kwStna každého roku
swé auly do blíži wrdiolku.

C. obecný. C vulgare. Cytisus Laburnum Lin. Jacqi

Uust. t. S06. Bot. mag. t. 176. Schmidt t. 22. Duhám, nov*

h. t. 44. Rostl. 3. ob. 8. Smrdutý strom II. Mat. TFel.

464. ilimník, kozí jetel, kozí dtel, štdenec. Ker
15— 20' wýsoký ; kmen našéraíe ernohndý: wtwé oblé,
hladké, nahndle zelené } rozhy oblé, hladké, pýim
nejpriltaénjším, belawé ; listy Hlíslené 5 lístky podlau-
hlokopinaté, dole ostré, na konci bu ostráunké, bud*
tupé, bu zaokráuhleé, nejcelejší, a lící nejlysejší,

áyt zelené, mladé vvezpod pitlaené pýité, ašiwlé

;

rapík delší prostedního lístku, bíaw pýitý ; kwétý a
hroznu jtídoduchéfi, bwném, wisúém ,

6— 7"
, dlau-

hém*, stopeky Ikwté; koruna žlutá; lusk 2—3" dTau-
ný, smáknutý, nahndle šediwý ; semena mnohá', sma-
Itnutoledwinowitá, ernohndá, leskutínká. — Na Alpách
nižších, a nynf wšúde w zahradách a sadech. Kwé {vt

nás) we kwtnu. ^ a 5"
W naSich zaliradádi Jest odrod lístki*i\v zperenolaloCnatýdi'

(duboiistý, fiu«rcifolium) a jiný íd$í kwCtu mdle ržowéh<>. —

^

33*
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Díví twrdé, ilulawé, dajícf se pPknS barwUi a leltíti, potebuj/
truhlái a saustružnícj. Staré kmeny jsau dobrem paliwem. Listy

dobytek rád žere. Semena jako nuktiTvrJi predesl>cl> ženatí horem
a dolem.

Jehlice. Ononis. Hauhechel.

Kalich zwonkowitý, na patero klaný : uštw árko-
wilých. Pawézka weliká, árkowaná. Tyinky 1 brate,
desátá nkdy prostá. Lusk asto napuchlý, sedawý,
málosemenný.

Zeliny, byliny, polokfe. Listy 3— llistené, málokdy licliozpe-

ené. KwEty úžlabíkowé, stopkaté -nebo sedawé, žluté, nacliowé

nebo bílé.

J. obecná. O. spinosa Ail. FL dan. t. 783. Hayn. II.

/. 43. liosll. 3, ob. i 2. A. anliquorum Lin. Jehlice Nat,

Hág. 193. Babí hnw. Poloke; koen lezawý, welmi
dlauhý, devvnatý, traawohndý, u wnil bílý , wyhání
mnoho kmen dewnatých, položených ; wetwe oblé,

1 — 2ad pýrilé nebo chlupaté; wtwioky rozewcné,
trnowatéjící 5 listy 3lístené: lístky podlauhlokopinaté

nebo eliplienokopinaté, ostré, po celém kraji nebo na
hoení polowin pilowané, zláznatopýité ; hoení listy

jednoduché ; apíky V?" dlauhé
;

palisly polowejité,

do póla srostlé, ostré, po kraji prostém zejkowané ;

kwly ojedinlé, úžlabíkowé ; stopka ^-í" dlauhá ; lusk

málo delší kalichu, okrauhloobvvejilý, hákowit hrotitý,

iláznatochlupatý 4" dlauhý, 4— Gsemenný. — Wšude
po Ewrop na místech nezdlanych a na rolích co bu-
ina téžko wyplemenitelná. Knte od lipna až do zá-

í. H.-M-.
Koen sliznatý a horký dobe žene na moC, tedy w lékastiv

se potebuje ; dáwali jej jindá kobm proti kamenu w mcbýi. Do-
bytek mladuu rád žere.

J. rolni. O. procurrens IVallr. O. arvensis Lam.
Rostl 3. ob. 12. O. repens Litu DUL ellh. t. 25. /. 28.

FL dan. t. 783. Blak. t. 30 1./ 2—3. Hayn. \\. 1. 44.

Podobá se pedešlé. Kmeny položené, rozdlené na
wétwe wzstaupawé, kolem do kola pýité, lepkawé : u-
twe nejdolcjší trnowatející ; lisly llístecné , obwejeité,

dole ostraunké, na konci jako wyíznuté, až ku tetin
dolení zpilovvané, chlupaté, sotwa 5'" dlauhé, 3" široké;

apíky mnohem kratší} kwéty lížlabíkowé, ojedinlé, na
stoi)kách l" dlauhých; lusk okrauhlý, na konci háko-
wit hrotitý, žláznat chlupatý, kratší kalichu, 2semenný.
— INa místech písitých w Ewrop. Kwte w lipnu a

srpnu. "K, H-
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J. kozí. O. hircina Jacq. horl. vind, 1. 93. Podobná
je k obecné. Pímá; wétwíky bezbranné, wšude hu-
alé, prílepké ; listy Sh.stené: hstky podlauhlokopinaté,

ostré, pilowané ; kwéty prídwojatné : ušly kalicbowé

buúaté, zdéh' lusku. — [Na polích a písínách po Ewrop.
Wlastnosti obau jako prwního rodu.

AuRosÍK. Anthtllis. Haasenkleb.

Kalich trubkowitý, ózubý, stálý, pokwtlý wíce mé-
n puchyowit naiauklý. Kidla skoro zdélí lunku a

pawézky. Nitky ibratré. Lusk wejílý, 1—2semeQný,
ídko podlauhloárkowitý, mnohoseraenný, wždycky ka-

lichem zastený.
Zeliny, byliny, ke rúznotwaré. ,- , , . .•

A. lékaský. A. vulneraria Lin, Fl. dan, t. 988.

Schk. t. 196. Starvi f. 48. Rostl. 3. ob. 13. Auroník,
solník, bolhog. Koen mnoholetý, wypaustjíci malý
trs z lodyh, nejdoleji položených, pak pímých, 6— 12'

wysokých, oblých, pitlaené pýitých ; listy zpeené,
mnoholíslené : nejdolejsích lístky nestejné, konený
nejwtší, podlauhlý, parabolowitý, obak zaokrauhlený

;

lístky postranní nejmenší, nestejné, welikéi kopinaté,

hoejších lístky kopinaté, konený delší postranních >

lístky wšecky na líci lysé, wezpod pitlaené pýité, ble-

d zelené, nejcelejší; apíky doicní koneného lístku

dwakrát delší, žlábkovvité ; palisty neoddlené; kwéty
konené, shlauené w strbauly ojedinlé nebo dvvoj-

atné, listem podepené ; kalich 5 " dlauhý, blonazele-
nalý, pýitý; koruna o V2 delší kalichu, žlutám lusk o
*/: kratší kalichu, nožkatý, nejtupjší. — Na kopcích
iráwnatých a w kowištich po Ewrop. Kwte w er-
wnu. "4-.

Starf lékarowé pipiiowali inu moc zastawowati erweoku a
dáwenf krwe. OstatnS dobytek jej rád žere-

ToLiCE. Medicago. Schneckeskler.

Kalich píwálcQwitý, na patero klaný. Clunek od
pawézky obdálný. Nitky Ibratré. Lusk ranohoseme-
ný, rznotwarý, wždycky srpowitý nebo zkraucený.

Zeliny, byliny, málokdy ke. Palisty nkdy nasekané ; litty

apíkaté, skoro wždycky Slístené : lístky asto zubaté. Stopky úila-
bítko*é 1 -'i— mnohokweté. Kwety žluté.

T. srpkouá. M. falcata Lin. Fl. dan. t. 233. Engl'
hof. (. 1016. Rostl. 3. ob. 14. Koen mnoholetý, hlubo-
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ký, wylpaušlí trs lodyh rozdíln dlauhytth, wzestaupa-

vrých anebo položených, ctyrhraných, elídaw wtwir
tých ; listy Slístené: lístky podlauhlé, proti konci širší,

lia konci wykrojenó a zubaté^ lysé nebo chlaupkowané^
kratice apíkowané: lístek prostední trochu wtší po-

stranních ; palisty kopinaté, nejostejší , dole nkdy §

1— 2 zuboma; rapík zdélí palistu ; kwty úilabíckowé,

w hrozen rozpostawené 5 listeny šídlowjté : lusky srpo-

wit ohnuté, z hndá popelawé, 2—3semenné; semena
podiuliQwatá, ryšaw hr^dá. — Na pastwinách, lukách
guchých, pa polích wšude pp Ewrop. Kwte pd e-
wna do srpna. '^.

Dáwá dobrau pici, a protož i we Swéd^icli u welikéift množstvrq
se sází.

T. wojtéskq, M. satiyaLm. Schk. 1. 212. Rostl. 3,

ob, 14. Wojtžka, lucinka, oudlek. Koen mnoholetý,
kolraojdaucí, na mnoho stewíc do zem wnikajíci wy-
haní trs lodyh pímých, stídaw wtwitých, skoro \^

hraných, 2—4' wysokých ; hsty 31ístené : lístky obwej-
itopodlauhlé nebo kopinatopodlauhlé , zakonité , na
hoeni tetin zubaté, zubw nejostejších, wezpod
chlaupkowané, lístek prostední wtší ; apík zdélí po-
lowinéhq prostedního lístku ; palisty polosrditokopi-
naté, po kraji wnšném zubaté, proli konci skoro proli-

sené ; stopky úžlabíkowé, listu delší, nesaucí hrozen
mnohokwtý ; listeny šídlowité; koruna dwakrát delší

kalichu , pkn nafialow blodomodrá ; lusk dwakrát
ulitowit zakraucený, déln a na píc žílnalosífkowaný,

zelenaw nahndlý; semena 2— 3, neprawideln wejitá
nebo srditá, nahndlá. — Pwodn prý w Hispanii a

dle starých w Medii, a odtud její ecké jméno firjóixrr

%' Ttoa a latinské medica; nyní po celé Ewrop se sá-

zí. Kwte u nás od erwna až do srpna. 1|.
Welini dležitá picni rostliqa, která tq a onde u welikéiii

innožstwí se sází.

T. stroniowitá. M. arborea Lin. Rostl. 3. oh. 22.

^XfViao^ Theocr. idy11. V. 128. Cytisus Virgil. Plin. Ke
na 6—7' wysoký, pímý, wtewnatý ; wtwiky a roz-

hy oblé, wzhru pitlaen šediw hedwábné; listy 3-.

lístené : lístky Qbwejilosrdité, nahoe zaubkowané,
pbak pitlaené hedwábné, pak na líci olysající ;

palisty

kopinaté, osiré, ttejcelejší ; apík palistu mnphem delší;;

stopky ojedinlé, úžlabíkowé, na konci nosaucí hrozen
mnohokwlý ; listeny šídlowité, padawé; stopeky liste-

|[)U dwakrát delší \ lu«k árkowitý, jednau zakraupený^
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smáknuly, na pi žilnatý, slkowaný ; semena 2—3,
skoro ledwinowilá. — Na kopcích wysliinných \t Nca-

poUku, na Sicílii a na Oslrowecli eckých. Kwle celé

lelo. fi'
Staí ji sob6 welinl wá/ili, oKzwIášt co pící pro kozy. Zna-

menitá jest rostlina, že její pestík je^t dráždiíeliiý, neboí dotkneSIi

se zpodkii jeho dríwkein 'nelto slébleui, wzliiiru wybrkne z triitjky

tytinkowé a piloží se k pawé/.ce.

J\ pravieiiatd, M. radiála ,m. Gaert. t. 155. y. 5.

Lodyha prostená; listy 3lístené i lístky obwejitosrd.

ité, zaubkowané ;
palisty zubaté; stopky Ikwété, listu

delší; lusky blanowité, široké, smáknuté, ledvriníté, po
kraji so kídlem zubatým, síkowané žilnatým. — We
Wlaiích, Asii malé. 0.

T. leritd. M. órbicularis AU. Gaert. t. Í55. Lody-

hy rozložené; lístky obsrdité, na konci zubaté; palisty

lalonaté : laloky nejužší, rozewcné; stopky 1—2kvvté :

lusky ulitowité, zpleštilé, lysé, neprawideln síkowano-
žílnaté, po kraji tenké, bezbranné; semena mnohá, pí-
trojboká, tckowanoswraskalá. — W Ewropé jižné. ©.

T, Uiowitá. M. turbinata PFdld. M. polymorpha

Lhi. Mp Moris. 1. 15. /. 5. Lodyhy rozpoložené; lí-

stky romboobwejité, zubaté ;
palisty kopinaté, zuba-

té ; stopky pídwojkwété ; lusky ulitowité, wejcowité, o-

bak nadduté, s krajem nejtlustším, árkowaným, piro-
stlým ; semena ledwinowilá, na konci uatá, hladká, ble-

dé rusá. — W Ewropé jižné. O.
T. zpletená. M. intertexta JFilld. Gaert. t. 155. Jm-

ním pedešlé podobná: lusky ulitowité, kulowatowejco-

wité, s kolci nejrozewenéjšími, pitlaenými, jako zple-

tenými pikrytá. — W Ewrop jižné. 0.
Poslední Ctwero rodu uwedeno pro obzwláštní a neobySejnau

listrojnoist luskw,

PisKAWiCE. Trioohella. Kuhhormklee.

Kalich zwonkowitý, na patero klaný. lunek nej-

menší, kidla a pawézka píodstálé, korunu Splátenau
pedstawujíci. Lusk podlauhlý^ smáknutý nebo wál-

cowilý, zakonily, rownaunký, mnohosemenný.
Zeliny nejwucnjží. Listy íiHsteSné: lístek konený apíC-

katý.

P. modrá. T. caerulea Serr. Trifolium caeruleum
Lii. Síurm f. 4. Blak. t. 28í. Meliolus caerulca Lam.
Scnénka modrá. Rostl. 3. ob. I o. Komonice planá nebo
bila Mat. Jfel. 2hl. Koí^n letní, kolmojdauci, judnodu-
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chy ; lodyha pímá, jednoduchá nebo stídaw wtewna-
tá, oblá, nejlysejší, dula, I— 3' wysoká

;
palisty kopina-

té, šídlowit ukonené, dole zubaté; apíky dosti dlau-

hé ; lístky wejité, nejhoi'ejší podlauhlokopinaté, oste
zaubkowané, nejlysejší ; stopky úžlabíkowé, ojedinlé,

listu delší, na konci nesaucí strbaul pak podlauhlejší,

mnohokwtý; listeny nejmenší, kopinaté ; stopeky zdélí

hstenu,' koruna modrá; lusk podluhowatý , nlkau
zobanity' ; semena zakulatélá, tekovvanoswraskalá. — W
krajinách kopenalých, w štpnicích po echách, Slez-

sku, Tyrolsku. Kwte w lipnu a srpnu. O.
Celá rostlina má zápach silný, osoljliwý, jaku následující rod,

tolikože silnjší. Jindy brawali ji do thé proti nediihiiai prsním

;

wn6 slaiiží k dSlání obkladkiw na zatwrdliny, otoky a wedy. Dor
bjtek ji rád žere.

f. obecná. T. foenum graecuin Lín. Hayn. 8. t. 41.

Dusseld. ÍO. t. 14. Senénka obecná. Rostl. 3. ob. lá.

ecké seno Mat. Háj. 9.>. — fVel. 113. Koen letní,

kolmojdaucí, nahndiy, oblý, mrcasatý, wyhání lodyhu
pímau, wlewnatau ,

1— 2' wysokau, oblau , hladkau,
píchlaupkowanau ; listy Slíslené, stídawé : lístky ob-

wejité nebo podlauhlokopinaté, nejtupjší, wyíznuté,
po kraji proti konci ídko zubaté, nejlysejší, 12" dlau-

hé ; ápík árkowitý, proti konci se rozšiující
;

palisty

kopinalosrpowité, nejcelejší, mkká; kwty úžlabíkowé,
dwojatné, ideji ojedinlé, na kratikých stopekách;
koruna kalichu dvvakrát delší, bled žlutá ; lusk srpo-

witý, nezralý pímý, zralý podkivvený, 3
" dlauhý, zo-

banem 14' dlauhýra ukonený, árkowitý, smáknutý,
déln síkowaný, mnohosemenný, bled hndý \ semena
tyrhraná, smáknutá, dost weliká, tekowanoswraskalá,
nahndloilutá. — (Na mezích w Malé Asii, Berbersku,

Ewrop jižné, kdežto se i sází. Kwte pes léto. 0.
Semena mají silný, nepíjemný západ), jsau zalioiklá, obsahují

eliz a silici, piiwod tolio zúpam, a od dáwna se potebují co huj

obmCkciijící. W EgyptC dlají z mauky její a mléka kaši, po které

prý Kgypfanky welmi tlustnau. Sázejí ji též na píci, po 0^2 prý ma

-

^0 semenem smrdí.

KoMONiCE. Melitotu8. Steinklee.

Kalich trubkowitý , Szubý. Clunek jednoduchý >

kídla kratší nežli pawézka. Lusk delší kalichu, kožo-

witý, I—mnohosemenný, sotwa pukající, ríiznotwarý.
Zeliny, byliny. Palisty s apfkein srostlé. Listy zpereno-

trojlísteCnó ; lístky asto zubaté. Kwety btwnC broznuaé, žluté,

ídce bílé.
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A', lékaská. M. oíficinalis jyilld. Rostl. 3. ob. 16.

Hayn. -2. ^- 31. Dllsseld. 7. /. 13. Tnfoliuni Melitotus of-

íicjnalis Lin. Blak. t. 80. Plenk t, 567. Komonice eská
Mat. Háj, 217. — IVd. 257. Koen letní, dlaul)ý, we-
tenowitý ; lodyha píináí 2-r-5' wysoká, odstále wtewna-
lá, hulná, árkowaná; lístky kopinatopodlauhlé, nejtu-

pjší, dole ostraunké nebo tupé, wšude obdáln zuba-

té; apik o málo kratší prostedního lístku; palisty z

dolejška širokého šttinowité ; stopky úžlabíkowé, 2—3-
krát delší listu ; kwéty nerozwité wzhru steehowité,
husté, rozwité pak vyisuté, V-l-í" dlauhé, žluté ; zuby
kalichowé nestejné, zdélí trubky

; pawézka hndoárko-
waná, zdélí kídel co lunek díauhych; listeny šttino-
wité; tyinka desátá oddlená, 9 spojených ; lusky wi-

suté, l' dlauhé, obwejité, nlkau ukonené, potom
erné, sikowan a ubkat swraskalé, nejastji I— 2-

semenné ; semena úkosn srditá, bndožlutá. — Na
rolích a polích po Ewrop. Kwle w lipnu a srpnu. 5'

K. obecná. M. vulgaris Willd, Rostl. 3. ob. 16. M.
leucantha Koch. M. alba Lam. Trifolium officinale /S

Jyn. Sturm f. 15. Welmi podobá se pedešlé, liší se

ale lístky podlauhlokopinatými, na konci uatými a

hrotíkowanými, kwty bílými , jejichž pawézka delší

kídel, co lunek dlauhých, luskem skoro obwejitým,
zeleným, též síkowun a ubkat swraskalým, a se-

menem dokonale wejitým. — Roste tamtéž. Kwte té-

hož asu. ^

.

K. rozestená. M. Kochiana Tf^ild. T. Kochíanum
Hayn. Lodyha wzstaupawá; lístky árkowitopodlauhlé,
zaubkowané t palisty zubaté; zuby kalichowé zdélí trub-

ky; pawézka delší luuku ; lusky i—2semenné, skoro
na pi ubkatoswraskalé, wejité, smáknuté, zdéli

nlky ; semena prawideln wejcowitá , písmaknutá,
hndá. — CSa rolích a polích w Cechách, Nmcích a

Francii. 5 •

K. rolní. M. arvensis IVallr. Lodyha dole nejw-
tcwnatjší, wzstaupawá ; lístky obwejité, neprawideln
zubaté; palisty šídlowité ; hrozny nejdelší; zuby kali-

chowé pístejné, zdélí trubky: kídla zdélí pawézky,
delší ale lunku; lusky wejité, ostré, na pi dubkalo-
íwraskalé, pídwojsemenné. — Na rolích. ^.

Odrodek jeden má kwSt bílý. M. Peti|>ieriaD!) Hayn.

Na( kvvtaucí swéží Daduvvedeoýdi newoiií, usuSená ale pH-
jeinD Vioní, jako pískawice modrá a obecná, toliko ze slabSji. Chu-
ti jsau zalioklé, mnoho mají slizi. Od dáwna se potebují w lékaít^,
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ob/wláSitS prwní (hcrba llorens Melilotl), pro moc rozhánti otoky

u nupudiiin^. Též pridáwají se do Supacílio tabáku.

Jetel* Tkifolium. Kleb.

Kalich Irubkowilý, stálý, bezožlazý, na patero kla--

ný : uštinv šídlowiljcl). Glunck kratší kídel a pawézky.
Tyinky 2bratré.' Lusk malý, sotwa pukající, asto wej-

iíý, 1—2semenný, kalichu kratší a jím zastený, porídku.

podlauhlý, 3—4semenný, kalichu maliko delší.

Zeliny, byliny. Palisty se apíkeni srostlé. Listy dlanítS 3-,

perídko SiísteCné, KwSty strbaulené nebo hitstoklaseué, listenafé,

nacliowé, bílé nebo hliuožluté. Plátky nkdy sroijtlé.

J.nmni. T.agrariumLm.iftrwy. 1. Rostl* 3. ob. 17.

Koen letní, tenký, rarcasatý; lodyha oblá, delší nebo
kratší , pod kolínky pýitá, wzslaupawá, welewnatá,
hutná; listy SlístentS písedawé: lístky obdlauhloweji-
té, na konci wyíznuté, po kraji na konené polowjn
zaubkowane'; palisty árkowitokopinaté, do póla s apí-
kem srostlé ; z úžlabíek list hoeních wynikají stopky

ojedinlé, kratší listu, nesaucí strbaul wejcowiiý , O"

straunký, mnohokwétý ; kalich zwonkowilý, 5zubý : zub
dolení dolší, postranní dwa kratší nežli trubka, nejho-

ejší nejkratší; koruna žlutá; lusk maliký, Isemenný:
semeno úkosné srdité, nažlutlé, s koínkem néjícím,— Na lukách suchých po Ewropé. Kwte od erwna
až do záí. O

.

J. jprostenij. T. proeumbens Z.W. Engl. ^ot, t. 945,
Slunn /» 17. Rostl. 3. ob. 18. Pedešlému podobný.
Lodyha wíco mén položená; wtwiky krátké, skoro
pímým úhlem odstálé; listy Slístené, krátce apíkalé:
lístky obwejité aneb obsrdité, zaubkowane, konený
rapíkowaný

,
postranní s nejkralším apíkem; palisty

wejité, brwilé, kratší apíku ; stopky úžlabíkowé, zdélí

listu nebo delší; strbaul wejcowitý; kalich zwonkowitý :

zubuw tí doleních stejn dlauhých, trubky delších,

hoení 2 mnohem kratší} koruna swtle žlutá; semeno
rusé s koínkem málo njícím. -^ Na polích a rolích

po Ewrop welmi hojný. Kwte od kwtna až do íjr

na. O.
Ob» tyta rody jsau vrýbornau pící pro o>vce, a proton! w An-

gliCanecli se sejí,

/. zwrhhj, T. hybridm -Xwíf Siurm f. ló. Rostl, 3,

ob. 19, Jetel bílý, medowý, koníek. Koen dlauhý
wyháni malý trs z lodyh asi 2' dlauhých, oblých, bráz-
dikowanýcJi, dutých, prohýbaných, nejlysejších, wze-
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slaupawých : listy Slíslcnt', fapíkalé ; líslkv obsrditor

klínowité, hoejší podlauhlejší, wšecky zaubkowané, nej-

lysejší ;
palisty blanowité, wejité, kopinat ukonené

;

apíky dolení mnohokrát delší listu a wzhru se zkra-r

cující; slrbauly úžlabikowé ojedinlé? stopka kwétaucí

kratší listu, plodonosná ale 2—Skrát delší, oblá, árkoT
waaá; kwéty na kratíókých stopekách listenem krátíc?

kym» šídlowitym opatených, odkwellé sehnuté; kalich

uštw skoro stejných, koruny mnohem kratších ; koruna

ponažlutle bílá, pak bledé erwenající a skwrnu syt
erwenau na pawézce nabýwající, konené nahndle se

zabarwující ; lusk wisutý, pukající, 2—4semenny ; seme-

na ledwinowitá, erwenawé hnédá. — Na lukách nízkých,

wlhaunkých, obzwlášté hlínatých po Ewrop. Kwéte od
kwtna ai do jesen. '4-.

We Francauzídi weluú obyCejn se seje co rostlina pícn

;

u nás by též zasluhowal, aby se hojnji sel, jelikož i oa Sjíatnó

pd jest wydajnj'-

J. plaziwý. T. repens Lin. Fl. don. 1. 990. Stunn f.
ló. Rostl. 3. ob. 1 7. Koen mnoholetý, mrcasatý wyhání

mnoho lodyh po zemi lezaucích, oblých, asi co špagáí

tlustých, z kolínek koínky wypauštéjících ; listy 3listc-

né : lístky obwejifé, skoro zaokrauhlé, nejlysejší, o kra-

tiké apíuky podepené j apíky nejdelší, pímé, slabé,

nejlysejší; palisty mázdrowité, lízce kopinaté, dlauze za-

koníte; z úžlabíka wynikají stopky pímé, apíku del-

ší, oblé, brázdowané, tup 8hrnné, nesaucí strbaul po-

lokulowatý, pak kulowat^ ; kalich zubiiw 2 hoeních ma-
liko delších trubky, 3 doleních 2krát delších ; koruna
bílá ; lusk okwétím stálým zastený, z trubky kalichowé

néjící, srpkowitý, hružlalý : semen 4—6 okrauhlých,

bledé erwenawé žlutých. — Na lukách a pastwinách

wlhaunkých po Ewropt. Kwéte od kwtna až do srp-

na. "4-.

Wybornost té rostliny w rolnictwí wubec jest uznána. KwSty
líbezné wn a cliuti nahoklé potebují se co thé.

J. icnvenawý. T. rubens Lin, Jacq. aust. t, 383,

Sturm f. 15. Rostl. 3 oh 19. Koen mnoholetý, wélew-

natý, hndý, wysílající malý trs z lodyh pímých, wzty-

cných, ©blých, celistwých, jednoduchých nebo krati-

ké wétwe wypauštéjících ó*'— 1*// wysokých; listy Slistcné:

lístky luhaunké, nakožnatélé, árkowilokopinaté, podlu-

howaté , nejtupjší , hrolíkaté , nejhustji a nejosteji

dwakrát zaubkowané, hust zpeenožilé, nejlysejší, V\x

dlauhé, */í" airoké; apik o hodný kus kratší listu; pali-
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sty málo kratší sw^ch lístkw, boení kratší, kopinaté, g

koncem árkowitokopinatým, osle zpilowaným ; strbaui

konený, nkdy 2, zprwq palistoma nejhoejšíma zaste-

ný na kra-tíké stopce, wálcowitý, podluhowatý, 2" wíce

mén dlauhý, tmslokwtý ; kalich zub chlupatých, nestej-

ných s 2 hoeníma nejkratšíma ,
poboníma delšíma

:

dolením nejdelším ; koruna kalichu delší srostloplátená,

pkn nachowá, padawá ; nitek prostá áslka kídlatá

}

lusk obwejilý; semeno 1, obwejité, zelenawé, hnd na-

bhlé. — INa pastwinách podlé lesw a hájw po celé

Ewrop. Kwte w erwnu a lipnu. '^.

Nkteí hospodáowé jej vyelini wyclivyalují co píci ppp doby-

tek, obzvylúšt pro ovyce,

J. nachowíj, T. incarnatum I^in. MUL t, 267. /. 1.

Sturm f. 16. Rosil. 3. ob. 18. Inkarnat - Klee, farouche,

farauche. Koen letní wypquští trs z lodyh pímých,
dutých, oblých, árkowanýoh, \yzhiiru chlupatých, jedno-

duchých anebo málo wlewní^tých, i wíce wysokýchj

listy 31íátkaté.: lístky qbwejitpokrauhlé, na konci wyíz-
nuté, na hoení polowjn drobn zaubkowané, obak hu-

até, scdawé, asi 8"' dlauhé, 7" široké ; apíky asi dwa-

krát delší lístku wzhru chlupaté
;

palisty asi zdélí te-
tiny rapíkowé hrub žilnaté, šjroké, na konci nkdy o-

sniahlé > strbaui klasowitý, ojeclmlý nebo 2—3, pímé ;

kalich žebernatý, nejchlupatjší: zub šttinowitých, stej-

n wysokých : koruna kalichu 2krát delší, syt pleowá,
ili nachowá, bled nachowá, srostloplátená > tyinky
nákorunné ; lusk \v kalichu se zuby hwzdowit rozlo-

ženými ; semeno 1, obwejité, ernaw hndé, s koín-
keiu sotwa njícím. — CSa pastwinách jižné a mírné

EJwropy. Kwte od erwna až do íjna.©.
We Francii jej welini wycliwalují za wýbornau píci.

J. laucni. T. pratense Lin. Blak. i. 20. FL dan. t.

989. Sturm f. 5. Rostl. 3. ob. 20. Launí jetel Mat. IVd.

'J98. C. Jetel, dtel, jetel launí, erwený, palikowatý,
^telina, sturelc, koniina. Koen mnoholetý, mrcasatý,

wypauštjící trs í lodyhy kwtaucí wzesiaupawé, rozdíl-

n wysoké, od 2"— 2', duté, oblé, hladké, nahoe íd-
kochlupaté, jednoduché nebo wtewnaté j listy 3 -, wel-

n ýídko 4—álístené: lístky wejité nebo podlauhlo-

wejité, skoro až obwejité nebo kopinaté, nejtupjší,

nkdy wyíznuté, nejcelejší, na líci tmawozelenc, u pro-

sted skwrnau blawau, wíce mén srditau znamenané,
lysé, dle bujnosti pdy wtší menší; apíky lodyhowé
krátké; palisty kopinaté, zakonilé, lysé í strbauly wej-
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cówité nebo zatulatolé, husté, ojedinlé nebo 2— 3

;

kalich chlupatý : zub ty hoeních stejných, šídlowi-

tych, ostrých, kratších trubky, doleního co trubka dlau-

hého ; koruna pkn erwená , kalichu tikrát delší

,

srostlopláfená ; tyinky nákorunné , I brate; lusk w
kalichu obwejitý, wíkem pukající, semeno ledwino*
wilé, smáknuté, nárusé. — INa lukách horních obyej-
ný w Ewrop. Kwte w erwnu a lipnu. '^-.

tJ nás jaíko i w EwropS mírné a sewerné co pícní b}lina pe-
hojn a welini prospšné se seje, a lítn se zplodil odrodek, jenž od
sainorostlého se dPlí postawau wysší, lístky wejitýD nebo kopi-
natýini a strbaaly linlowatými , nejwPtšími. Jiný odrodek , též
setím poslj" , má strbauly a dlauiiýoJi stopkádi. Druhdy potebo-
wal se w lékastwí.

Ledenec. Lotus. Schotenklee.

Kalich trubkowítý, na patero klaný, Kídla skoro
zdélí pawézky; lunek zobanitý, šídlowitý. Lusk wálco-
witý nebo smáknutý, bezkídlý.

Zeliny, byliny. Listy dlanito 31ísteCné. Palisty listowité ; stop-

ky úžlabíkowé, 1—mnohokwté, naliore listenem pfkwtníin o|)a-

tcné.

L^ obecný. L. corniculalus Lm. Schk. L 211. RostL
3. ob. 24. Lotus Riv. t. 76. Koen mnoholetý, kol-

mojdancí, wtewnatý, wn hndý, silný, dewnatý, wy-
pauštjící mnoho lodvh jednoduchých, trs dlajících,

položených, wzestaupawých, \"— l' wysokých, oblých,
lysých aneb wíce mén chlupatých; listy 3lístené : líst-

ky welmi promnliwé, obwejité, wejilé, áj-kowitoko-
pinaté, lysé nebo wíce mén chlupaté, nejcelejší, o-

straunké, poboní nestejnoslranéj apík sotwa zdélí pro-
stedního lístku

;
palisty prosté, polowejité, bu ne-

stejn árkowitokopinaté, ostré ; z úzlabíka hoeních
listu wynikají stopky ojedinlé, oblé, delší listu, pínié,
nesaucí okolík z 2— 10 kwt, jednostraný, nahoe ro-

wný, an kwty rownowážné; okolík se 3 listeny, listíjm

podobnými; stopeky kratiké; zuby kalichowé kopina-
lé, do póla kalichu sahající, skoro stejné ; koruna kali-

chu okál delší, žlutá, usušením zelenaw zmodrající;
lusk pímý, 10" dlauhý, wálcowitý, hnd nachowý,
pukající chlopnmi zkrucujícín)! se, branikami mázdro-
wiiými mnohopauzdrý ; semena mnohá, zakulatlá, er-
wenaw hndá. — Na lukách, paslwinách po celé Ewro-
p. Kwte w erwnu až do íjna. '^.

Druhdy w lékaístwí jako pfskawice modrá .nzitený, nyní s ji-

nými InCníini rostlinami dobytkn z&stawený.
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L. jedlý. L. edulis />{>). Cav, ic^ i. ISl. L. oligóco-

rates Moris 2. t. 18. y". 5. Koen letní; lodyha pímá,
chlupatá , málowtewitá , 9—12" dlauliá ; listy 3h'ste-

né : lístky obwejcíité^ lysé? paHsly wejoilé, dole dost ši-

roké; kwty 3— 1^ žluté, na stopkách 2krát delších It-

8tu ; lusky tlusté, lysé, nakiwlé, oblaúkowité^ seuienaí

kulowatá, smáknutá, tekowanoswraskalá. — W Ewrop
jižné, Egypt. O-

Lnsky mladé jsauce šfáwnaté, sladké, asi |aktf lirách zelený,'

U\ a onde se prodáwají na trbu a jedí se.

L. alcpsktj. C Gebelia Vcni. cels. t. 57. Ozimý, h'^

sý ; lodyhy lehawé, nadewnatlé ; lístky a paíisty weji-
té, nasiwlé ; listeny skoro /.délí kalichu ; kwety díwe
žluté, pak ržowé ; strbauly pítrojkvveté, dlauhostopka-

lé ; ušly kalichowé zdélí trubky a mnohem kratší nežl
koruna; lusky wálcowité, hružlaté, tlusté j semena ka-

štanovvá, kulowatá. — Okolo Alepa. ^<
Potrelnije se jako pedešlý.

twérokarpec. Tetagobolobus. Spargelérbsé.

Kalich trubkowitý, na patero klaný. Kídla kratší

nežli páwézka ; elunek zobanitý. Cnlka prohýbaná ;

blizna nálewkovvitá, pak úkosn zobánitá. Lusk wálco-
wilý, etwerem kídel obraubený.

Zeliny. Palisty široké , lisfowité. Listy SlísteCné ; apíky
nekídlaté ; stopky iižlabíCkowé, í—2kweté, listenem opatené.

C. nachowý. T. purpureiiS Mocnch. Bostl. 3. oh. 23.

Lotus tetragonoIobusZ,m. Koen letní, rtircasatý; lod\hy
nkdy pímé, nkdy lehawé, 2'^'—^!' wysoké, oblé, hlad-

ké, odstále chlupaté ; listy ódstále a naezawle chlupa-

té : lístky obwejilé, dole ostré, krátce zakoníte, tu-

{!)anúké liebo osíraúnké, nejcelejší, dužnaté, siwé ; pali-

sty wejité, tupaunké, nejcelejší; apíký kratší lístkw,

silné í z óžlabíka hoeních listw wynikají stopky oje-

dinlé, kratší listu, oblé, nejódštáleji chlupaté, Ikwté

;

listen na konci stopky podobný listu ; kalich zubúw
kopinatoárkouitýh, nejdoíejšího trochu kratšího; ko-
una kahchu dwakrát delší, ern nachowá; tyinky 2-

bratré, sídaw kratší a deíší; lusk asi 2" dlauhý, tlu-

stý, jako nafaukn^jtý, lwerem blan liáeílýh na dé
kídíatý ; Semena mnohá, zakulátlá, špinaw žlutá, ce-
n ekowaná. — Na polích w Ewrop jižné. Kwte w
lípnu, srpnu. 0.

We WlaSídi a Francauzrdi jižnýcii sázejí jej n welikém množ-'



stHÍ, a uiladó lusky, nemající u vrDtt? inázdry twdé, Jedí )ako lirádi

zeleu)
;
jinde Je strojí jako diresí (Spargei), k nmuž diutí se podob.HJÍ.

D£t£lhík. Pioralea. Psoraleá.

Kalicli na palero klanj, z lupenw 6 8pojen}'ch.

Tyinek 10, easlo *2'bratrjcli s desálau nékdy dole s

ostatními spojenau. Lusk zdélí kalichu^ bezchlopny, 1-

senjenný, nkdy tv zoban ukoneny.
Ke, byliny , žlázkanii asto bradawinaté. Listy rozíi-iíé

;

palisty se apíkem srostlé. Kwcty rozliného rozpostawení, modré,
blatvé nebo nadiowlé.

D. pijskyiinal^. P. bituminosa Zrn. Imvu t. 6í4. f.
t. Délel asíaltský Mat. Wel. 298. Poloker 2—: wyso-
k5> pímý, wtewnalý: wtwí oblých; listy zpeen Slí-

siené: lístky wcjitokopinaté nebo kopinaté; apiky
dlauhé, pýité, hladké; stopky úžlabíkowé, 3—2krát

delší listu , nesauci strbaul klasowitý ; kalich pýilý,
dole opatený listenem árkov\itokopinatým ; koruny
niodrawé. -*- Na místech newyprawených w Ewrop již-

né. Kwte w kwtnu až do ijna. "Jx.

Zapadlá nepíjemné pryskyicí ; jindá se potebowal Mt ]é>

kastwf (Trifulium bituniiuosum).

D. iláznalij. P. glandulosa Z/«. Cullen Feuill. 3. /.

3. Ani. spec. 1. IL Ker 6' wysoký, na wšech dílech

obrostlý žlázami wydáwajícimi zápach silný* asi rautau;
listy ze 3 lístkw wejitokopinatých , zakonilých, ly-

sých; apiky žláznatoskrabawé ; hrozny úžlabíkowé, 2"

dlauhé, stopkaté, delší listu; kwty rcode nachowéy s

kídloma a lunkem blawými. -^ W Cbíli. Kwéte w
kwétnu až do rijna."i.

Listy podlé Moliny mocné wyhánjí hlísty u žalddek posilnjí;

Feuillie zase wydíwaluje jejidi hojiwost a Cistiwost.

D. jedlý. P. esculenta Pnrsh. am. 2. /. 22. Koen
jednoduchý, bambulinatý; na chlupatowlasatá ; listy

dlanil Slístené: lístky wejitoeliptiné, wezpod lysé;

klasy pístrbaulowilé^ úžlabíkowé, stopkaté ; listeny 3-

kwété, wejité, zakoníte ; koruna sotwa delší kalichu.

Po bezích Olisury eky w Americe sewerné,
Korea jedí<

ModSíL. ÍnDIGOFÉRA. ÍNDlGPftAHZÉ

Kalich na patero klaný: uštúw oslrých. Pawézka
zaokrauhlá, wykrojená. Ounek obak ostruhau šídlowi-

lau opatený, pak zpružn se shybující. Tyinky 2bra-
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tré. Cnlka niowitá, lysá. Lusk obJaunký nebo ploský,
nebo lweroboký, ninohosemen), Schlopny, zídka má-
losemený, wejitý, ano i I semen), zakulaiélý. Semena
wcjcowitá, obak uatá, bránicemi sklípkowanými asto
oddlená.

Zeliny, byliny, poloke ; palisty od apíku oddlené, drob-
né ; stopky úžla!)ekowé; kwSty liroznené, nacliowé, modré nebo
bílé ; listy jednodiirbé , licliozpeené nebo prstowaté : lístky dole
asto palístkaté; clilupy wsecky nebo nkteré hwzdowilé

,
pi-

tlaené.

M. stíbrný J. argenlea Lín. Herit. si. t. 79, Rosil.

3. oh. 25. J. articulata Gouan. ill. 49. .J. glauca T.Mm.

J. tinctoria Forsk. Ke 2— 3' wysoký, pímý í vvétwc a

rozhy oblé, bílé chlaupky pedrobnými, peliustými,
pilehajícími; palisty pedrobné, šídlowité, pršiwé ; a*
pík polooblý ; z úžlabíka listw rozhowych wynikají

hrozny listu mnohem kratší, pímé, mnohokwté; stop-

ky hranaté jako stopecky a kalichy chlupaté ; listeny

šídlowité 5 kalich zwonkowilý , ózubý: zuby 2 hoení
menší a lichý dolení delší ; koruna kalichu delší, wn
bélopýitá. — W Egyptu, Arábii, Indií wýchodní. Kwéte
w erwnu, lipnu. \ .

M. srpali). J. tinctoria Lm. Rostl. 3. oh. 24. J. indi-

ca Lam. t. 626. y. 1. Sloan. 2. t. 170. Rhted. \. t. 54.

Kíek 2— 3' wysoký, pímý, wtewnatý ; wétwe oblé,

dole dewnaté, oblé, nahoe pitlaené a blawé pýité ;

listy lichozpeené, 3—7iamé : lístky podlauhlé, dole o-

slré, na konci zaokrauhlé, mkkým hrolíkem ukonené,
nejlysejší, mladé obak, staré na rubu chlaupky blawými,
pridaoenými porostlé, na líci zelené, wezpod nasiwélé ;

palisty šídlowité, kratiké: apík podlé množstwí jaem
rozdíln dlauhý ; stopky ojedinlé, úžlabíkowé, hrana-
té, kratiké, nesaucí hrozen listu kratší; stopekv kra-

tiké, u wzniku listenem šídlowiiým opatené, íkwlé :

koruna ržowá ; lusky husté, wisuté, wálcowiié nebo
trochu smáknuté, srpowité prohnuté, hružlaté se šwem
mén wysláwajícím, pýité, hndé, napopelawlé, bra-
nikami mnohopauzdré ; semena mnohá. — W Americe
jižné, Indii wýchodní, w Africe obratníkowé. Kwie
poád ti,

M. obecný. S. Anil Lin. Podobá se pedešlému*
Poloke pimý ; listy 3—4jam : lístky wajené, wezpod
sotwa pýíkaté; hrozny úžlabíkowé listu kratší; lusky

smáknuté, nehružlaté , wisuté, oblaukowité s obojím
šwem mozolowitým, njícím. — W Americe podrow-
níkowé ; w Indii obojí $e sází jako pedešlý. "K •
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M. dwojscmennýi. J. díspertna Lin. Trew. Ehr. l. óó.

Lodyha zelinaá, slabá; wtwe oblé, listy zperené, 4— 6-

jamé: lístky eliptinopodlauhlé, lysé ; hrozny aullé, hí^tu

delší ; lusky oblé, piíhružlalé, hrotité, 2semenné, škra-

blawé. — W Indiích. O.
Z listíiw t(í(Jito rod dobjwají indych, mod od starodáwna k

barwení na modro užiteCfaau; koen a listy we wlasti w lékafstw
potebují. Pro tu píCinii modil srpaty, obecný a dwojsemenný yi

obojí Indii u welikém množstwi se sázejí; modil stíbrný k témuž
konci w Africe sewerné, w Indii wýcliodní a dílem i w západní í Iiowají.

Indycli z posledního roda jest prý lepší nežli z prwnejšícb, ježto za-
se wíce ho poskytují.

ZL05KA> ClIORIA. ClYTORISBU 3IE.

Kalich dole listenoma welikaunkýma opatený, na
patero klaný. Pawézka obšírná. Tyinky 2bralré, s

plátky z nejdolejška kalichu wynikajicí. Cnélka na konci
pírozšíelá. Lusk árkouitý, smáknutý, rowný, 2chlo-

pný, dolejškem nélky zakonily, Ipauzdrý, mnohose*
mennj. Semena branikami sklípkatými oddlená.

Zeliny nebo byliny pniilé ; listy licbozpeené, asto 1-, ídko
2—3iamé : lístky asto palístkaté; kwty úžlabíckowé, stopeíSka-

tó, weliké.

Z. okázalá. C lernatea Lin. Sims. bol. mag. t. 1542.

Ternatea vulgaris Kunlh. Flos caeruleus Rnmph o. 31.

Schanga - Cuspi Rhced. 8. t. 38. Bylina ; lodyha prípý-
itá, po stromech do weliké wýšky se paucí a ztuha
ztáející, takže do kry se zaezáwá ; listy licbozpee-
né, 2—3jamé ; lístky wajené nebo wejité; palisty ši-

dlowíté ; stopky ojedinlé, úžlabíkowé, Ikwété ; liste-

ny weliké, zaokrauhlé ; kwty weliké, modré nebo bílé,

u prosted se skwrnau žlutaw bílau; lusky podlauhlé,
smáknuté, rozšíené, lysé nebo maliko pýrité. — W
Indii wýchodní, Arábii, na Kub ostrow. Poád kw-
te.li.

Weliká ozdoba zahrad ; nesmí ale státi blízko stromu, jelikož
na nj se wypínajíc a otáejíc jej ndusuje

; protož sází se podlé be-
sédek, jež pkn pikrýwá. Kozy a owce ády žerau na. Kwety jedí

jako waiwo, obzwláŠt ale barwí jimi rýži na modro, jelikož ludo-
vé pi hodedi mají z|)úsob rýži we 3—4 barwádi postawiti na
stl ; též se jimi barwí plátno, barwa ale není stálá. Koen tetiký a
mrcasatý potebují k dáwení a poCišíowání : taktéž i listy a semeita
p&sobí.

Z. ivirginská. C. virginianaZ,//?. C. calcarígera Salish.
par. i. ól. Lodyha zwýší 4', vvzstaupauá i s listy ly-

sá nebo pípýíkowaná ; listy 3lístené : lístky árkowi-
t«, wejilopodlauhlé, eliptiné nebo wejiié; stopky

54
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I— 4k\vlé; listeny kopinal^, asi zdólí kaíiohii; histy
árkowité, smáknuly. — W plotech sewerné Ameriky
a Indie západní.

Z listw tllaií oI)kladky na žlázy otelUé, z kwctii ah; zjiaíe-

liiti pruti kci^itin a kniwosti.

PoDAtlTLEC. PUKRARIA. PuERARlR.

Kalich zwonkowitý, tupaiince 2pyský : pysk hoení
celý, sotwa 3zubý, dolejší na tré kla.ný. Koruna motý-
lowitá : lunek rowný, tupý, pawézka obwejeitá. Tyin-
ky 1 brate, Lu.sk ploskosmaknutý, dole ztenenonozi-
ilý, nlkau špidlatý, 2chlopný, nepetržený, mnoho-
semenný.

P, hlízatý. P. tuberosa Decand. Hcdysarum tubero-

sura Ro-xb. Ke do weliké wýšky na stromy se pnaucí.

Koen peweliký, hlízowitý ; listy zdélí pidi na apících
l' dlauhých, JUístecnó : lístky wejité, ostré, síkowano-
žílnaté, na líci pýiié, wezpod i se stopeokami a kalichy

hedvvábnohuható ; palisty srdité ; kwty weliké, stopka-

té, dwojat nebo trojaté, zažlutlé. — W indii \vý-

chodní. Kwlc vv posuše. '\.

2i koena roztlueného dlají obkladky na otoky w kolcnau.

LeKORiCE. GlyCYRHIZA. SiJSSHOLZ.

ušty

Kalich nahý, trubkowitý, na patero klaný, ?pyský :

2, hoejší wíce jiných srostlé. Pawézka wejilo-

kopinalá, rowná; lunek dwojhlawý nebo 2plátený,
rowný, ostrý. Tyinky 2bratré. Cnlka niowiiá. Lusk
wejitý nebo podlauhlý, smáknutý, Ipauzdrý, 1— isc-

menný.
Byliny; koeny ni>jsladsí; listy licliozpe«né ; Iirozny úžla-

Mekowé.

L. lysá, G. glabra Lin. Lam. t. f)2;>. /. 2. Rostl. 3.

ob. 28. L. obecná xMal. Wel. 217. C Lekoiice, sladké

drewo, sladký koen, osláde. Koen mnoholetý, wypau-
štéje nmoho vvelwí rowný ch, asi co malík tlustých, o-

blých, wno našediwole hndých, u wnit žlutých, široko

daleko se rozkládá a wyhání tu a onde lodyhy pímé,
3

—

\' wysoké, oblé, mlce brázdowaué, nejhocji pe-
drobn pýilé; listy lichozpeené, o—Gjamé : lístky

wejité, tupé, vvykrojené, hrotíkowané, obak žlázkamí

drobnými, žlutawými tekowané; palisty pršiwé ; stopky

apíku kratší, oblé, dole hranaté, nejaufleji pýilé, ne-

sauci klas s listeny kopinatými, pýitými, pršiwými ; kw-



ty bled modré; kídla ialowá ; lusk pímý, asi 10"

dlauhý, 3'" široký, árkowilý, obak oslrý, hrotitý, 2—4-

semenný, úkosn žilnatý. — IVa polích Ewropy jižnjši.

Kwte vv kwtnu. "4-.

L. ildznatd. G. glandulilcra JK et. KU. t. 21. Po-
dobná vvelmi pedešlé; lodyha ale nahoe jest patrn
hranatá, lístky má podlauhlokopinaté, ostré nebo wy-
krojené, na rubu lepkaw pýilé, palisty wadnaucí a

lusky žláznatoježalé. — W Ewrop jihowýchodní až na
Kawkaz a do Sibie.

L. jeialá. G. echinata Min. Jaca. hort, vin t. 95.

Schk. t. 22ó. Lekorice Mat. JVd. 217. C. Rostl. 3. ob.

27. Koen pedešlé. Lodyhy 4 — 6' wysoké , pímé,
málo wtewnaté, oblé, brázdikowané, nahoe pýité;
listy lichozpeené, 4—ójamé : lístky stíné, kopinaté,

Dcjastéji podlé hlawní žíly žlábkovvité, nejcelejší, obak
tupé, na konci hrotité, staré lysé, krupikami žlutými
pokryté; palisty z dolejška širokopinaté, ostré; stop-

ky ojedinlé, listu 3krát kratší, nesaucí strbaul zakulat-
lý, huslokvvtý ; listenv wnéšné podlauhlok opinaté, nej-

ostejší, wnitrní kopinaté ; koruna nafialowélá ; lusk e-

liptiný, sniaknutý, obak ostrý, wn až ku tetin do-
iení nebo docela ježatý, ostny nejodstálejšímí, I— 2se-

menný ; semena ledwinowitá, ernohndá. — (Na polích
w Apulii, Tatarsku. Kwte w erwnu až do srpna. '4-,

Ode wSe(Ji rodu potebuje se w lékarstwí koen sladký sUtdké

dfewo a hlawn šáwa z nho wywaená a zawafená, lekoiinuu ua-
zwaná.

Koreo 1. žláznaté znali již staí Kekowé. Kalinukowó d-
lají z list thé.

'

StedKenec. Galeoa. Geisrauté.

Kalich o 5 zubech šídlowiiých, pístejných. Pa-
wézka obwejcitopodlauhlá ; lunek tupý. Tyinky Ibra-
Iré, desátá až do polowice srostlá. nlka nibwifá, ly-

sá. Blizna konená, tekowitá. Lusk oblaunký, hružla-
tý, úkosn árkowaný. Semena wálcowiiá.

Byliny lysé, pííinú ; listy licliozpefené
; palisty wpjcittí nebo

kopinaté, polostelowité ; hrozny iižlabíCkowé, jednodticlié, innoiío-
kwíté ; kwety l.ílé, modré.

S. obecni). G. oíTicinalis Lin. Milí. ic. 139. Blah. t.

92. Schk. l. 208. Slnrm \. Ilayn. 6. /. 34. Kozí rauta
Mat. Tel. 3G0. Jestabína. Koen mnoholetý; lodyhy
pímé, 2— 4' wysoké, kiwolaké, wtewnaté, oblé, hráz-
dowané, duté: listy lichozpeené, 6—Ojamé : lístky ko-

2i*
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pinaté, hrotité, lysé ; palisty širokopinaté, "pólo- nebo
nestejnostelowilé ; iirozen delší listu ; kwty swtle mo-
dré nebo blawéj lusky odstálé, dost tuhé. — Na lu-

kách vlhkých, podlé píkopijvv w Ewrop jižné, w Le*
wantu a Africe sewerné. Kwéte od erwna až do
srpna. ^.

Ped asy welikau sláwu inSl w lékastwf, nyní se wáží co
wýborná píce.

KoŽELOSK. Tephrosia. Tepiirosie.

Kalich bezlistenný, pístejný, ózubý. Pawézka ob-

šírná, zaokrauhlá, wn hedwábná nebo pýitá, odstále

ohnutá ; kídla na lunku tupém wáznaucí. Tyinky
rozlin spojené, 1— 2Dratré : tyinka hoení nkdy pi-
rostlá. Cnlka niowitá, blizna konená. Lusk asto
sedavvý, smaknuloploský , árkowitý, mnohosemenný í

chlopn ploské. Semena smáknutá.

Kre, byliny. Palisty oddlené, kopinaté, šídlowité. Listy li-

cliozpeené, blístkaté. Hrozny úžlabíkowé, ídko protilisté. Kwty
bílé nebo nadiowulé.

K. jedowatý. T. toxicaria Pers. Galega toxicaria

Swartz. Tussac t. 20. G. frutescens Plum. ic. t. 13 o.

Poloke 2— 3' wysoký, pímý, s koenem hlíznatým ; li-

sty l' dlauhé, 18—20jamé : lístky podlauhlokopinaté,

tupé, píhrotité, na líci pýité, wezpod stíbrnohedwáb-
né, s pýím obak pitlaeným 5 hrozny konené; lusky

árkowitopíoblaunké, aksamítohuaté, krátce hrotité.

— W Africe horké, odkud penesen do Kayeny a na
Ostrowy karybejské. "fí.

Ten a jiné rody (k. barwíský, rybáský a vykrojeny) toho
pokolení mají tu wlastnost, že listy jejich a rozhy nebo koeny na
kaši roztluCené a do wod uwržené oinamují ryby, kteréž jidi se

nažrawše na wod |)lowau omámené a rukama chytati se mohau; po-
žity bywše loweku neškodí.

K. rybáský. T. piscatoria Pers. Galega littoralis

Foršt, G. piscatoria Ait. Kowitý ; listy 5— bjamé; líst-

ky podlauhlé, lupe, wezpod chlaupkowané; palisty šídlo-

wité ; stopky dwojsené ; lusky tuhé, wzstaupawé, pí-
huaté. — W Indii wýchodní a na Ostrowech ticho-

moských.
VVlastuosti pedešlého.

K. barwíský. T. tinctoria Pers. Galega tinctoria

ÍÁn. Kowitý, lysý; listy bjamé : lístky podlauhlé, tupé,

wykrojené, wezpod hedwábné ; stopky úžlabíkowé, kla-

salé, zdéh listuj lusky tuhé, wisuté. — INa Ceylone.
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Na Ceyione sází se u welikéui nmožstwí a dobýwá se z ubo
indjdi jako z oiodilu.

K, senná. T. Seona H. B. et Kunth. Kowitý ; w-
twe pihranaté, lysé j listy 4jaraé : lístky píobwejité,
podlauhié, wykrojené, hrotité, pýité, prinasiwélé ; hro-

zny protilisté, dole llisté ; kwty chomáené; lusky na-

pímlé i s kalichy hebelcowité pýité. — W Popo-
yanu Ameriky jižné.

W Americe liotebují list jeho místo sennj aleksanderské

k poCisíowání.

K. apolinský. T. apollinea Decand. Galega apollinea

Dlil aeg. t. >3. f. 3. Polokowitý, rozestený, pitlae-
né pýitý ; listy 2—Sjamé : lístky obwejitopodlauhlé,
wykrojené, wezpod hedwábné : hrozny protilisté zdélí

listiíw; lusky pímoodstálé, 6— Tsenienné, pýíni nej-

drobnjším pikryté. — iNa rolích w Egyptu.
Listím a lusky jeho býwá senaa aleksanderská porušena.

Nbtwabc. Auúrpha. Amorphe.

Kalich ózubý, obhomolowit zwonkowit^. Pawézka
wejitá, naddutá ; kídla a lunek žádné. Cnélka nio-
witá, rowná, lysá. Tyinky néjíci, nejdoleji Ibratré.

Lusk smáknutý, wejitý nebo msiitý, Ipauzdrý, 1—2-

senienný.
Ke, byliny ; listy lidiozpeené, mnobojarmé, proswítawoteíko-

wané, nsto dole palístkaté
;

palisty padawé ; hrozny zdélené) a-
sto na konci wtw pídiomáCené ; kwty uiodrofialowé.

A', kiowitý. A. fruticosa Lin. Schk. t. 197. MUL ilL

t. 27. Schmidt 1. t. 30. Ke 8—12' wysoký j rozhy o-

blé, autle árkowané, nahunatélé nebo lysé ; listy slí-

dawé, lichozpeené, 6—-lOjamé: lístky eliptinopodlau-

hlé, obak zaokrauhlené, na konci maliko wykrojené a

hrolikem malikým, mkkým ukonené; apík polo-

oblý, na líci žlábkowitý ; palisty nejužší, asi 2" dlauhé;

palístky šttinowilé wedlé lístkwj z konce rozeh a

úžlabíek nejhoejších wynikají hrozny klasowité, nkdy
6" dlauhé, wíce mén tuhé j kwty o krátké stopeky
podepené, husté, skoro rownowážné ; koruna tmawé
nachow fialowá; lusk malý, drobnými bradawika-
mi žlazowitými pikrytý; semena 2, ledwinowitá. W
Americe sewerwné podlé ek. Kwte w erwnu a lí-

pnu. \.
Ozdobný ke w našicli sadedi a zimy naše dubre snášející.

Jeho lístky welini citliwé, takže na uíznuté wtwitce za sudiélio

powtí brzo wadnaii ; w nich jest indycli obsažen.
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Ratiplod. Loschocarpus.

Kalich zwonkowil bakowilý, nepatrné ozuby. Ko-
runa motýlowitá : pawézka zaokrauhlá, odhnutoodstálá,
kídla zdélí skoro pawézky a lunku. Tyinky 2- ne-

bo Ibralré. Lusk krátkonožiitý , podlauhlokopinatý,
rowný, ploskosniaknutý, ledwinitýí koínek hákowit
ohnutý.

Stromy bezbranné; listy lichozpeené ; lístky stíCné, begpalí-
steSné, apíkaté.

fí, //alo7vý. L. violaceus H. B. et Kiinth. Robinia
TÍolacea Jacq. am. t. {11. f. 49. Strom bezbranný, pí-
mý, 12stcwiný5 listy 3— Gjanié : lístky wejíté, lupá,

píwykrojené, lysé, proswítaw tekowané, blánkowilé se

žilau prostední pínlau ; hroznv úžlabíkowé, pl-
stewíné, se stopekami 2kv\'étými, mnohými. — W
Karthagen, Guadalupo. 5^

KwSty jeho mají wúni a barwu fialek modrýcli.

R, plotní. L. sepium Dccand. Robinia sepium Jacq.

am. 1. 129. yi 101. Strom pímý, bezbranný, 30' zwýsí,

podobný našemu ukátu ; wtwe oblé, skoro pímé, nej-

delší ; listy 5—Tjamé: lístky wejilé, tupé, zakonité,
blanowiié, na líci pýíkowané, wezpod lysé, bledé?
hrozny listu kratší; stopeky Ikwété, kalichy uaté; lu-

sky lyse', podlauhlé, tupé, ploskosmaoknuté, podlé šwú
mozolalé, 4semenné. — Na Ostrow s\v. Marty, w Kar-
thagené. 5-

ObzwláSt Iioilí se na ploty, jistE i za nejsusšílio powlfí se

ujímající; má ale powaliu zlau do setie, že mnobo kwCtfi nosí, a že
Insky pukajíce, semeno daleko široko wyliazují, kteréž snadn klíe,
rolnictwí jest obtížné. Pedcházejí tomu, uezujíce wetwe odkwtlé.
Šlahauny rozsekané a do wody uwržené omamují ryby, kteréž sejirJi

nabltaly.

Trnowník. Robinia. Robinie.

Zuby kalichowé patrné kopinaté, 2 hoení kratší,

bližší. Koruna motýlowilá: pawézka obšírná, lunek
tupý. Tvinky 2bratré, padawé. Wajeník 16— 20vva-

jený. Cnélka naped wausatá. Lusk smáknutý, pí-
sedawý, mnohosemenný : chlopn ploské, tenké, šwy sc-

menonosné obraubcné.
Stromy sewcroamerirké, trny palistnýiiii asto opatené; listy

lichozpeené: lístky íapíCkaté, dole palíslkaté; kwty bílé nebo

rfuípwé, hroznuné, užlabíikowé, asto nií.

T. uhcnuj. R. Pseudacacia hin. Duhám. 1. 1. 42. —
nov. 2. f. {{}.' Sc/wudf /. 32. lios/l. 3. ob. 29. Akát, aka-
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cie, irnownik. Slrom krásný, UO— 80' wysoký ; kmen
2— ."5' tlustý, s korau dosti tlustau, rozsedalau, nazelenale

popelawau, se díwíni ilnlavvým, tuhým, dost pewnýni;
wlwiky Irnalé ; trny silné, tvvrdé, asi '/z" dlauhé, ho-

niolowité, nejostejší, erwenaw hndé; rozhy s trny

niistopalislnými , ídce hezhranné ; listv lichozpeené

,

5—yjamé : lístky wcjité nho eliptinowcjéité , obak
nejiupéjší, na konci malinínko vvykrojené, dosplé nej-

lysejší ; apík oblý, na líci se žláhkem mlkým
; palistv :

trny dewnatéjící; hrozny w úžlabíkách rozhowých, li-

stu málo kratší, mnohokwelé, bvvné, wi&uté, jednodu-
ché, ojedinlé ; stopka a stopeky oblé, pýíkowané

;

kwt líbeznau wni wydáwá ; koruna bílá, mnohokrát
wlší kalichu šálcckovvilého ; tyinky jcdnobratré; blizna

árkowitá, na vvnilrní stran hust chlaupkowaná ; lusk\
^'/ž" dlauhé, Ví široké, árkowité, dole ostré, na konci
tupé, smáknuté, na lioením kraji obraubené, blaw
hndé ; semena Icdwinowitá, hndá, lesklá, — W lesech
Ameriky sewerné obecný, nyní u nás zdomácnlý. Kw-
Ic w kwtnu, crwnu. 5-

Strom rydíle rostaucí, w 30t6m roce již 1' tlustý ; díwí aží-
teCné; kra k wydCIáwání kozí; koen líbezn woní a jako wCtwiC-
ky jest sladký, protož proti kašli se poti-ebuje; kwety k barwení na
žluto, též dáwají wCeláui dobrau pastwii ; ze semen olej se tlaí.

Prkny jclio odrodek jest trnownik iulowalý, R. uuibraculifera,

8 koiiem slitn kiilowatjui.

7'. Ipnaftjf, R. viscosa Fmt. cels. t. 4. Rostl. 3. ob.

30. Podobá se pedešlému? strom 40— 50' wysoký,
trny nejkratší; lístky wejité; rozhy a lusky žláznato-

lepnalé; wtwc smáknuté; listeny nadduté, padající, šlli-

nau dlauhau ukonené; zuby kalichowé 3, dolejší za-

konité; kwty bled erwené, newonné. — W Americe
sewerné podlé /iídel. Kwie w erwnu. 5*

T. hHmaltj. R. hispida Lm. Milí. ic. 244. Rosil. 3.

oh. 31. Sttowec. Strmek ozdobný; trny žádné, místo
nich palistv zelinné, árkowité ; wtwe, rozhy, apíky,
stopky a slopeky nejodstáleji šttinaté, erwené; líslky

obwejifé, hrotité; zuby kalichowé 3 dolejší zakoníte;
kwty weliké, riVz-owé, newonné; lusky draslawé. — W
Americe sewerné, u nás jako pedešlý w zahradách.
Kwte w erwnu. 5 •

SliSBANA. SkSBANIA. SeSBAMIB.

Kalich na patero klaný nebo bzubý: uštúw })Í8tej-

núh, awéka wtší lunku. zaokrauhlá, násobená ; lu-
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nek tupý, dole na dwé klaný. Tyinky 2bratré (9 a 1),

s trubkau dole nauchatlau. Lusk zdélený, autlý, smá-
knutý nebo píwálcowitý, mezi semeny skrený, wšak

pro šwy xllustlé newlasln lánkatý.
Ke nebo zeliny. Palisty kopinaté, pRovvé. Listy sndozpe^-

né, mnohojainé, apík w šttiaii prodlaužený. Stopky ážlabíkowé.

Kwety hrozuné.

S. egyptská. S. aegyptiaca Pcrs. Sesban Alp. ex,

82. Aeschynoraene Sesban Zííw. Coronilla Sesban iFilld.

Ke zvvýší muže, lysý ; kmeny náhranaté, wtewnaté

;

listy JOjamé: lístky podlauhloárkowité, tupé, lysé, pí-
brotité, drobné, celé •, hrozny úžlabíkowé, mnohokw-
té; kalich krátký, zubu 5, stejných; koruny malé, žluté,

s pawézkau okrauhlau, netekowanau; lusky smáknuto*
oblé, hružlaté, dwakrát delší nežli stopka, tfebas l'

dlauhé. — W Egypt, Senegalsku, Indii wýchodní. Kw-
te poád. \ .

Rydíle rostaiic nabjwá za rok wýžky 4 loket a tlaultky raine^p

qj}, pkné wyhlíží, a za 3 léta poskytuje dost dobré paliwo. Po-
tebují jej na meze do rolí ; dáwá dobrý stín w krajinácb horkých a

na lesy wulnii clmdých. Semena potebují k zastawení bShawek a

krwotokúw.

S. strcmKnvitá. S. arborescenvS Kostel, Aeschynorae-

ne Sesban Roxh> Rhced. 6. t. 27. Burm. zeyl. t. 4í.

Ke slromowitý, 12' wysoký ; kmen V2' w objemu: kra
rozsedalá, šedá, na wžtwích lysá, lesklá, ervven žíha-

ná, na rozhách metlowitých krátkochlupatá ; listy 12—25-

jamé, 4—8" dlauhé: lístky stídawé nebo stíné, 1"

dlauhé, 3" široké, podlauhloárkowité, tupé, hrotité, na

líci tmaw zelené, na rubu bledší a chlaupkowané; hro-

zny 8— I2kwté, odwislé ; kwty wtší nežli pedešlé,
wn krásn Imawonachowé, žlut skwrnaté, nkdy do-
cela žluté ; lusky píniowité s koncem pichlawým ; se-

mena šedohndá. — W Indii wýchodní. Poád kwte."^
Listy samy sebau nebo s jinými léky w rozdílných nomocecli uži

teCné. Díwí dáwá uhlí k ruCniCnéinu pradiu ili smudníku nejlepší

S. konopná. S. cannabina Pers. Ae. cannabina Rett

Q. cannabina fVilld. Zelina? lodyha hranatá, lysá; list

ky mnohé, stíné, árkowité, tupé, hrotité 5 stopka

hiadká, lysá í stopky 2atné, Ikwté; kwty drobné;
lusky welrai dlauhé, árkowité, nejlysejší, smáknuté* —
Na Malabarn. O-

Lodyhy na zp&sob konop zdSlané dáwají wlákno welmi uži-

tepé.

S. hahnl. vS. paludosa Jacq h. rind. Decand. h. gen.

JVeschynomene paíqdosd (ioxb. Zcjina lysá j lístky eljp-
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tinoárkowiló, tupé, hrodlé, 10— 12jarmé: hrozny pí-
dwojkwié; lusky oblosmaknuté, píhružlaté, zdélí ce-

lého apika; koruna rusá s pawézkau nahndlau, lun-

kera na konci nachowlým. — W Indii wýchodní. 0.
Lodyhy té rostliny ezají se na teníCké lupeny, jež wyro-

woané a usuSené co papíi^ cinskijm nazwaný, slauží.

TuRiA. Agati. Agati.

Kalich zwonkowitý, uatý, tup na 5 zub wykrojený.

Koruny pawézka wajenopodlauhlá, kratší kidel : kí-
dla podlauhlá, lunek obšírný, rownaunký, z plátkúvr

dole a na konci prostých. Tyinky 2bratré (9 a 1)

pínélé, s trubkau dole welikýma kídloma na wrchu
znmoženau. Lusky ztenenonožiité, smáknuté, árko-
wité, íchlopné, u wnit zauženinami mnohopauzdré, pro
wystáwající šew nelánkaté. Semena w pauzdrách oje-

dinlá, smáknutá^ napí wejitá.
Stromy indské ;

palisty kopinaté ; listy sudozperené, mnoho-
jamé. Kwty nejwStší ; hrozny malokwté.

T. hriibokwétd. A. grandiflora Desv. Aeschynomene
^v2iná\ovdi Lm, Tiiss. \, t. 5. Coronilla grandiflora Willd.

Sesbania grandiflora Poir, Dolichos arboreus Forsk,

Agati Rkced. 1. t. 51. Tui Riwiph 1. t. 76. Strom
20—25' wysoký, wtwí pímých: kmen sotwa muž mže
obejmauti : listy skoro zdélí l', 20jarmé : lístky IVj"

dlauhé, ^/a" široké, w noci dol sklimené, podlauhlé,

wykrojené; kwéty nemnohé na hroznech, 4" dlauhé,

V\í' tlusté, newonné, bélawé, s pawézkau žlutawau, pak
erwenau < lusky Vjí dlauhé, ',' tlusté, smáknuto-
tyrhrané ; semena mnohá, wálcowitá, menší fazol. —
W Indii wýchodní na místech písitých. Dvva - nebo
tikrát do roka kwte, 5«

ObyejnS ji sázejí ped domy. Weliké kwSty s uilékem ko-
kosovým co wariwo, ale mdlé, potrebnj; mladé lusky a bílá seme-
na taktéž; lepnaté listy místo mýdla ku praní plátna a k obklad-

km na zhnSteniny se potebují, protož i žertem íkají, že w dom,
ped kterým strom tento slojí, mnoho se perau, Šfáwa z listu proti

bedelkám a napuchlým braníui; zwaenina z kúry k dáwení.

LeTKOLUSK. PiSCIDIA. FlSCHFÁHGER.

Kalich zwonkowitý, na patero klaný. Koruna mo-
týlowitá , lunek tupý. Tyinky Ibratré, desátá dole
prostá. Cnlka niowítá , lysá. Lusk nožiitý, árko-
witý, twerem kídel na dél zmnožený, hranicemi me-
zisemennými petrženy. Semena wajená, smáknutá}
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pup poboní; kel krivrý ; dloliy elipliuiiopocllauhlé,

tluslaunké; koínek liákowil ohnutý.

L- mámmnj. P. Erythrina hin. Eryllirina piscipula

Lam, t. 600.
f.

a. Sloan. 2. t. 170. y. 4. 5. Slrom p-
kný a ztepilý, 25' wysoký, jakoby nepo.dné weiewnatý;
wtwe obl», žlábkowanohranatcS lysé, hndé; listy sti-

dawé, li('lio7.peené, Sjamé : líslkv wejiié, ostro, nejce-

lejší, 2" dl.iuhé, J" široké; hroznv lalowiié, wtewnatc,
ojedinle, konené, wisuté, zdélí h" ; wiwiky rozirau-

šené, skoro stíné, blavv plsnaté; kalichy ržowé;
koruna bílá, molýlowitá ; lusk wisutý, 2" dlauhý i delší,

auzký, smáknutý, twerokídlý ; semena hndá. — Na
Jamaicc a Anliliáeh w nížinách. Kvvte w beznu, du-

bnu. 5 •

Wutwe a listy rozdiiCené a do wody whozená oiiiaiiuii rýhy,

jež j)ak na wod plowajíce, moliau se rukama wybírali; ryliy ty ale

brzo zase k sobG picházejí.

GiMisNÍK. Caragana. Erbsenbaum.

Kalich králkotrubkowilý, ózubý. Clunck tupý, sko-

ro zdélí kídel a pavvzky dosti dlauhých. Tyinky 2-

bralré (O a J). Gnlka lysá. lílizna konená, uatá.

Lusk scdawý, mladší smáknutý, pak príwálcowitý, mno-
lioscmenný, nlkau hrotitý. Semena zakulatlá.

Stromy nho ke sibiské a wÝ(hodn(. Listy sudozperené :

lístky hrotité, rapík trnem anebo stPtiiiaii ukonCený. Stopky úžia-

bíkowé, IkwCté, asto rhomáené. Kwety žluté, u jediného rodu

naíierwt^nalé. Palisty nkterýdi trnowatjící.

C. obecný, G. arboreseens Lam. Robinia Caragana

Imu Duhám. nov. 2. t. 19. Schmidt 1. t. 33. Rosit. 3. ob.

33. Hrachowík. Ke 2'/2'' wysoký, hust trsnatý, s ko-

rau zelenaw napopelawlau ; listy sudozperené, \— 6-

jamé : lístky wejitopodlauhlé, nejcelejší obak nejtupj-

ší, na konci wykrojené a hrotíkem mkkým ukonené,
huaté, pak olysající; apík polooblý, na líci žlábkcm
mlkým opatený, netrnowatjící ; palisty wejitokopina-

té, nejostejší, pak se rozšiující, twrdnaucí a trnowat-
jící, pupeny od dola zastírající; stopky po 2— 5 z pu-

penu wynikající, Ikwté, asi nad tetinau opatené klau-

bem a listcnoma nejkratšíma, nejtupjšíma; kalich huatý :

koruna žlutá ; lusky ])ímé, wálcowité, za príinau švvú

hranaté, zobanité, zelenaw hndé, s chlopnma po rozr

puknutí zatoilýma ; semena podlauhlozakulatlá, tisawá.

— Podlé ek vv lesích na místech úrodnVdi anebo au-
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chých w Sibii. Kwtc (u nás) w kwlnu až do lipna,

po drulió w srpnu až do íjna. "f^.

Koeny sladkí poraiícejí místo slaJkélio (Iewa ; díwí žliiíc,

twrdé. tuhé nejlepší na tlila saiistružnicKá. Z I51'>a iiuiže se (iPlati

zpfisoí) lepu. List dáwá pCknau modrán Ijarwu. Dohytek rád žere

list. Semena jako liráclí jedí, a tudy jméno hritchow4k ; též z nho
olej wytlaCnjf.

'

6. písení. C. A-Itagana Poír. C. microphylla Lam.
Robinia Allagana PalL ross. t. 42. Herít. slirp. t. TG.

Hrachowík. Ke pedešlému pcadobný ; listy G—8jamc,
lysé, obwejitozaokrauhié, wyseknuté : apíky bezbranné,

palistv trnowalející ; stopky ojedinlé j lusky písniau-

knuté. — Na písinách w Dawurii. \.
O tom rodu totéž znamenati.

Žanowec. Coldtea. Blasenstrauch.

Kalich šálekowitý, ozuby. Pawózka wyrownaná,
Smozolatá, wetší lunku tupého. Tyinky 2bratré (9 a

1). Blizna boní, pod koncem nlky hákowitým. Lusk
nožiiiy, lunkowiiowejcowity, napuchlý, mázdratý.

Ke bezbranné. Palisty drobné, povyé; listy lidioz|)eené
;

hrozny úžlabíckowé, cImdokwEté, listu málo kratší.

Z. obecný, C arborescens Lin. Diihani. nov. 1. t.

22. Ciirf. mag. /. 81. Schmidl t. 117. Rostl. 3. ob. ?>4.

Owí šoowice Mal. TVel. 443. C eská sennes, owí
šocowice, žanowec, méchýník. Ke 8 — 12' wysoký,

pímý ; kra popeíawá, divví pkn erwcn a žlut
žíhané ; rozhy oblé, wzhru pitlaené chlaupkowané :

listy lichozpeené, 4—ójamé; lístky eliptiné, wíce mé-
n zaokrauhlé, na konci wyseknuté a opatené nejkrat-

ším hrotíkem, na líci žlutaw zelené, wezpod nasiwlé,

mladistwé na rubu pitlaené chlaupkowané ; apíky
oblé, na líci mlce žlábkowité, též chlaupkowané \ pali-

sly vvejité, tupé, nejkratší; stopky úžlabíkowé, listu

kratší, ídce delší, oblé, pitlaené chlaupkowané, 3— 5-

kwté ; kwty jednoslrané, odwislé, dost weliké ; listeny

kopinaté, mnohem kratší nežli stopeka, trochu delší

kalichu; koruna kalichu ókrát wtší; lusk mchýowitý,
mázdralý, obak ostrý, nahoe hlubokau brázdau na dél

opatený, zawený, nepukající ; semena mnohá, smn*
knuloledwinowitá, hndá. — Wc kowišlích Ewropy ^iro-

stední a jižné. Kwtc od kwlna celé Iclo. "R^

.

Listy a semena žcuau na stolici, a tudyž nawrženo, aliy niísto

sennesi se potebowali; škoda, i'o aucinku jsau luze slabého. W
-sadadi pro ozdobu nv sází.
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Z. krwmvý. C, cruenla Ait. Schmidt 1. 119. Sihk.

t. 20Í. Podobá se pedešlému; listy obwejité, wykro-
jcné, siwé -,

stopky pítwerokwté j pawézky hrbaté, tu-

pé, nejmenší; lusky na konci otewené, — Na Archi'

pelagu, w Iberii, u nás w sadech. 1^,

Ceorka. PHACAt Berglinse.

Kalich ozuby: zuby 2 boení obdálnjší, Clunek
tupý. Tyinky ^bralré. Lusk pínapuchlý, Ipauzdrý,
se šwem hoením, wehnutým , semenonosným, napu-
chlým.

Byliay listiiw liclíozpeenj^cb, bron&w úžlabíkowj-cb, stop-
katýcli.

C, hétisská. P. baetica hin. Astragalus lusitanicus

Lam. dus. 2. p. 234. Moris oa^. 2- H. f. A. Lodyha
Iwrdá, 3hraná, ztlauští prstu, zwýší 2', pímá, erwena-
wá, chlupatá; listy lichozpeené, 7— lOjamé, wejité,
hrotité, wezpod huaté ; palisty kopinaté } hrozny mno-
hokvvté, jednostrané, bílé í clunek delší nežli pawézka ;

lusky podlauhlé, lunkowité, smáknuté ; semena jako

drobné boby. — W Hispanii, Lusitanii a Mauenínsku.T^-.
Koen její náraiiin weliký, nkdy co rameno tlustý, na pí

dlauhý, u wuitr bílý, twrdý co roh, duiti špatné. Semena w hub
pálí a jsau prý jedowatá,

KoziNEC. Astragalus. Traganth,

Kalich ptizubý. lunek tupý. Tyinky 2bratré.

Lusk 2pauzdrý nebo na pólo 2pauzdrý, šwem hoením
wehnutým, semenonosným.

Zeliny, byliny, poloke. L,isty lichozpeeoé , stopky úžlabí-
kowé nebo koenowé, Ikwté nebo klasaté.

K. hélisský, A. baelicus hin, A. triangularis Munt. t.

1 10. Rostl. 3. ob, 34. Lodyha wíce mén wtewnatá,
položená, wzstaupawá nebo skoro pímá, oblá, dutá,

árkowaná, pýilá j hsty 1" dlauhé i delší, lichozpeené,
mnohojamé, pýité : lístky podlauhlé, obak nejtupjší,
na konci wyseknuté, nkdy nejkratším hrotíkem opa-
tené, nejcelejší; palisty wejité, zakoníte, ostré, máz-
drowité; apíky oblé, na líci se žlábkem mlkým ; stop-

ky úžlabíkowé, kratší listu, oblé, árkowané ; listeny

wejité, ostré; kwty skoro sedawé j kalich trubkowitý >

koruna tikrát delší kalichu, bled žlutá; lusky klase-

né, pímé, sedawé, asi l" dlauhé, tup 3hrané, na hbe-
tu žlábkem opatené; 2puuzdré ; semena mnohá, nestej-
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n 'Ihraná, nahndlá. -^ iVa lukách w fiarbarii, Asii

malé, Ewrop jižné. Kwte w kwtnu až do erwna, u

nás pozdji. 0.
Semena jeho porauCena byla co nejlilawnjší surogat káwy a

slaula knivan koniinenlnt, šwédskau, astrayalowau.

K. cizrnnwitij. A. Cicer Lim Jacq. aust. t. 2hl» fiostl..

3. ob. 37. (newyd.) Cizrna planá Mat. ffei. 117. A. Ko«
ren mnoholetý, mrcasalý w;yhání mnoho lodyh 1— lV»'

dlauhých, rozestené položených, oblých, brázdowaných,
Ivsých anebo obzwlášt nahoe vvzhru clilaupkowaných,

nejdoleji wétewnatých ; listy stídawé , lichozpeené

,

10— njamé: lístky o kratikých apících, eHptiné,
podlauhlé, obak ostraunké, na konci hrotíkeni ozbro-

jené, chlaupkowané, wezpod nášediwé ; palisty kopinaté,

ostré, na rubu chlaupkowané; stopky ojedinlé, úžla-

bíkowé, trochu delší listu, pímé, oblé, árkowané, ne«

saucí kwty mnohé w klas rozpostawené, pínié, na
kratikých stopekách; listeny kopinatoárkowíté, brwi-

té 5 kalich irubkowitý ; koruna bledé žlutá; lusky weji-
tozakulatlé, hust bélaw chlupaté, zobanité. — W plo-

tech, na lukách a rolích po Ewrop. Kwéle w lipnu a

srpnu, '^é

Dobrá píce pro dobytek.

K, sirolislý. A. glycyphyllos Lin. Engl. bot. t. 203.

Fl, dan. t. 1108. Riv. telr, irr, t. 103. Koen wtewna-
lý, mrcasatý, dlauhý, hluboký, wypauštéjíci lodyhy ne-
mnohé, zelinné, od dola již wtewnaté, plihé, polože-

né, klikaté, oblé, árkowané, lysé nebo chlaupkowané;
listy h—7jamé : lístky krátce apíkowané, mkké, wej-
ité, nejtupjší, s kratikým hrotíkem, rowné, nejcelej-

ší, nejlysejší; pališty kopinaté, nejostejší, nejkratší; a*
pík zoblený ; stopky ojedinlé, úžlabíkowé, tuhé, oblé,

árkowané, nejlysejší, kratší listu, s kwty \v klas rozpo-
stawenými, odwislými, o kratiké stopeky podepený-
mi; listeny kopinatoárkowité, brwíté, kalichu nejlvsejší-

ho kratší; koruna kalichu tikrát delší, bled žlutá; lusk
pímý, mlce oblaukowitý, nejtupji Shraný, hladký, ly-

sý, hrotitý; semen 6— 10 ledwinowitých. — Po celé

Ewrop w kowištích a hájích. Kwte w erwnu a w
lipnu. "4-.

Listy nepíjemná sladce chutnající a semena jindá w lékastwi
se potrebowala. Dobytku poskytuje dobrau píci.

K. kUjodárný. A. gummiíer Lnbillard. Plenk. t, 563.
Dusseld. 3. t. 14." Hayn. 10. 1. 18. Rosil. 3. ob. 32. K í-
ek nizký, pewtewnaiý ; listy sudozperené, 4—6jamé,
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lístky drobné, strínó, podlanhlé, ostré, lysé, siwé zelo*

né ; apíky stálé, trnovvaljící ; palisty se apíky srostlé,

wejéilé, oslré, stálé; kwty sedavvé, nahlauené, z ho-
ejších úžlabíek wyniklé, skoro klas skládající ; listen

pod každým kwétein wejitý, lysý ; kalich bzubý, wlnau
dlauhau teníkau , bílau huatý ; koruna motýlowitá

,

bled žlutá; lusk podluhowatý, wlnatý ; semen nkolik
Icdwinowitých. — W Malé Asii, Arménii, sewerné Per-
sii> Kwte w erwnu. "^ .

A', pravnj. A. verus Oliv. voy. 3. t. 44. DUsscld. II.

1. 259. Hayn. 10. <f. 7. Rosil. 3. oh, 34. Ker pedešlému
welmi podoi)nv, 2— 3' wvsoký ; wtwe asi 1" tlusté, pi-í-

mé, dole šupinami trnatýuii (palisty a apíky ztrnovva-

tlými) ozbrojené; listy piblížené, na konci wtwí 10'"

dlauhé, zpeené, 6—Tjamé : lístky pcauzké, árkowité,
draslawé, šttinau ukonené ; rapík co hrot lístky pe-
sahující, žlutawý, a dolejšek nese dwa palisty dlauze
zakonilé ; kwty žluté, 2— 5, suislnané, úžlabíkowé,
sedawé ; kalichy tup ózubé jako listeny wlnalé. — W
Malé Asii, Arménii, Fersii sewerné, obzwlášl okolo
Teheranu. ^.

K. krelshij, A. creticus Lam. Sibfh. f. 736. Dccand.

asi. 1. 33. Sícb. voy. l. II. TVagn. 2. /. 191. Ke 2—3'
wysoký, nejwtewnatjší, trsowitý ; wtwe ernawé, pa-

listy hndými a apíky ztrnowatlými hust porostlé ;

listy 13— 14" dlauhé, sudozpeené, 4—Hjamé: lístky

drobné, asi 2'" dlauhé, kopinaté, podlauhlé, ostré, obak
l)lawými chlupy plsnaté ; apíky jsau silné, jehlowité,

smáknuté, tuhé, ostré, w hrot wybíhající nacerwenalý,
dole plsnaté, trnowatjící a stálé, jako palisty weliké,

wejtíité, ostré, rusé ; kwty ijžlabíckowé, 2— 3, sedawé ;

kalichy hust blowlnaté, Sdílné, s ušty wausatopeitými,
šttinowitými, trochu delšími nežli koruny bílé, nacho-
w žilnaté; lusk zdlí kalichu podlauhowatý, tupý, lysý,

smáknutý. — iNa pat idy hory na Krét. Kwlc \v

erwnu a Upnu. ^.
K. masilsky. A. masiliensis Lam. A. Tragacanfha

PalL aslr. 1. 4. /. J. Duhám. 2. t. 100. Kíek trsowi-

tý, menší pedešlého; stopky pí-ikwlé, zdélí listu;

kalicliy wálcowilé, tupé, kiálce r)zub ; koruny bílé;

listy 9— lOjanié : lístky eliptiné, šcdiwé. — [Na po-

morí písitém okolo Masilic, Narbony, na Korsice, w
Mauenínsku. \.

Od« wsrcli teolito rodw kozincowjldi píirliází klowatina rrt-

(/«H nazwaná w lékarstwí, cukráistwí a katuaotiskaisiwí uiitená.
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Pr>Sti se z kúry koenowé a kinenowé od lipna ai do záTí co ka-
palina slizká, na wzilinJiu keliuaucí. Nejwíce jí pidiázi od ko«
zinc prawéLo.

K. osinalij. A. arislatiis Ihrit. Garid. t. 104. A.

senipcrvirens Lam. Jainíin podobný pedesláni, nižší

ale, irsowiiodrnowilý ; rapíky uschlé, méní» tuho a pa-

lisly zústánají hlanow'ité; Hsty delší: hstky (í— Ojamé,
})odlauhlé, hrotité, 3—4'" dlauhé, l'" široké, wíce mén
lualé, nkdy toliko pyrite, a pak zelené; k\ví'iy po
4— 6 na králkýoh stopkách; listeny a kalichy wlnatohu-

até : ušty kalieliowé dlauhé, kratší ale nežli koruna
ponachowélá ; lusky drobné, huaté. — Na suchopa-
ích po EwTopé jižné. Kwéte w erwnu a lipnu. %^.

W Murei dúwá tragaat, jenžto u malém množstwí z Patrasn
se wywáží.

K. bczprulij. A. cxscapus Lin. Jacq. rar. t. 561. PalL
as/r. t. G4. Diisscld. G. /. 1". Rosil. Á. ob. 35. Koen
kolmojdaucí, Iebas 4' dlauhý, asi na palce tlustý; wyhání
Irs ; lodyha podzemní wétcwnalii, nahoe siaTými palistv

šupinatá} listy z konce wétew lodvhowých wycházející,
5— T'. dlauhé, lirhozpeené, chlupaté, ó— lójamé: líst-

ky wcjiié, málokdy podlauhlé, tupé, nejcelejší, o kra-

tiké apíky podc[)ené
;

palisly wejilé, nejostejší,

mázdrowiié, brwité ; íapiky obhiunké; z ižlabíka wy-
nikají stopky á"—2" dlauhé, nesaucí hrozen z ó— 12

kwlúw se stoprokami I*//" dlauhými, ncjodstáleji nary-
šawéle, chlupaté í listeny podúžlabíckowé, kopinaté, del-

ší kalichu chlupatého, ózubého : zubúw šidlowitych ; ko-

runa žlutá; lusk wejconitý, pismaoknutý, hrotitý, chlu-

patý, erwenawé nahnédlý. — Na kopcích wýslunných,
skalnatých Ewropy prostední. Kwéte w kwélnu. If.

Jindá koeu cliwálili j)roti Cem
;
pišel ale w zapomenutí.

DWOJPILKA* BiSERRULA. SaGEKRAUT.

Kalich na patero klaný. Koruna motýlowitá. lu-
nek tupý. Tyinky Sbratré. Lusk sniaknutoploský,
ípauzdrý : chlopní kýlatoániaknufých, po kraji chobotna-
tozubatých.

D. ohfcná. B. Pelecinus Ln. Chs. 2. 228. Gisck. ic.

\.t. n. Schk. l. 209. iUv. tclr. t. 101. Zelina rozpro-
stená, pýiiá ; listy lichozpeené, mnoliojamé: lístky

obsrdité ; klasy slopkaté, úžlabíkowé z 4— 5 kwétúw
drobných, modrawých složené; lusky árkowité, po o-
bojím kraji pilowilé, zdélí l". — INa ruminácb, škro-
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botinách Evvropy jižné a Asie Malé. Kwte w lipnu^

srpnu. O.

Podadí 3.

KOPÝSNÍKOmTÉ, HEDYSARÉAE.

Stírowsík. ScoRPiuRus. Skorpionschwanz«

Kalich na patero klaný: uštúw nestejných, ostrých.

lunek 2hlawý. Tyinky 2brairé (9 a 1), 5 delších

pod prašníkem rozšíených. Wajenik brázdowaný.
Cnlka niovvitá, ostrá. Lusk nadwinutý, pízawilý, slo-

žený z 3— 6 lánkw, Isemenhých, déln brázdowanýchj
s žilami asto kolcalými nebo mkkoostennýnii. Dlohy
árko vvi té.

Zeliny list jednoducliýdi, celýcli, w rapík ztencenýcli, stopek
úžlabíCkowýcii, listu delších, 1—4kwetýdí ; kwetw žlut^di, málokdy
nadiowýdi,

v

S. erwikowý. S. vermiculata Lin. Moris. oxon. 2. t*

II. f. 3. Gaert. t. 155. Lodyha wlewnatá, položená,
8— 10" dlduhá, maliko pýitá; listy podlauhlé, nahoe
rozšíené, dole w apík ztenené 5 kwly žluté, ojedinlé,

drobné na konci stopky; kalichy hluboce ózubé; lusky,

podobné k hausence swinuté, jsau lysé, skoro bez že-

ber wnitníchj žeber wn 10 nesaucích bradawiky no-

žiité, smstnané, na konci tup rozšíené. — W koni-
nách stedomoských vv Ewrop. Kwte w lipnu. Q.

CioreCka. Coronilla. Kronwicke.

Kalich zwonkowitý, krátký, 5zubý : zub 2 hoe-
ních piblížených

,
písrostlých. Nehty plátkowé asto

delší kalichu: lunek ostrý. Tyinky 2bratré (9 a 1).

Lusk oblaunký, štíhlý, pak na lánky podluhowaté, tse-

menné rozpadající se (struk). Semena wejcowitá nebo
wálcowitá.

Ke neb byliny. Listy lidiozpeen. Stopky žlabíCkowé,
jedaodud)ý okolík nesuucí.

C. šlíroivd. C« Emerus Lin. Emerus major MUL ic,

Í32. /. 1. 2. Kcm. l, 624. Guimp. t. J35. Ke 3—6'
wysoký, lysý, s rozhami hranatými, brázdowanými, zele-

nými; listy lichozpeené, 2—
í
jame: lístky obwejitéj

uaté nebo slab wyíznuté
;

palisty prosté, kopinaté

;

stopky 3—6kwté, sotwa delší listu ; plátky žluté neh-

túvr kalichu delších; slruk oblaunký, zponenáhla aa



clánlíy se rozdlující. — W Ewropí' prostední a jižné

až k Podalpí wzstupující, we kiowistích a na kopcích
lesnatých. Kwte od duhna až do lipna. "^ .

Díwí twnlé slauží na aiitlé rezby a práce saustružnické. Li-

sty zwolna pocišiijící jindá w lékarstwí se potehowaly ; též mají w
sqb barwinú iudydíowitau. W sadecli pro ozdobu se sází.

C. pestrá. C. varia Lin. Schk, t. 205. Sfurm f. 49,

Cwrt. mag, b. 258. Clus. 2. p. 237. f. 2. Koen mnoho-
letý wyhání lodyh nkolik rozestenycli , 1— 2" dlau-

hých, ohlých, na dél pruhouaných, lysých ; listy slí-

dawé, lichozpeené, 7—Šjamé : lístky podlouhlé, nejtu-

pjší, hrotíkem mkkým ukonené, asi 8'" dlauhé, 3'"

široké, nejlysejší, nejcelejší, stícné nebo sliídawé, nej-

dolejší k lodyze piblížené
;

palisty nejmenší, kopinaté,

ostré ; rapíky wezpod zoblcn, nawrchu mlce žlábko-

wité ; stopkv úžlabíkowé delší listu, ncsaucí okolik z

16 — 28 kwtw u wncc rozpostawenych , stopecka-

tých í nehty plátkowé zdélí kalichu, jehož zuby nejostejší
;

pawézka bled rúžowá; kídla bílá; lunek bílý na kon-
ci ern nachowý 5 struky ctyrhrané, pin)é, nejlysejší,

1— VA' dlauhé, ukonené nlkau dlauhau, zlwrdlau. —
Na lukách a polích w Ewrop a Taurii. Kwte w er-
wnu až do srpna. Tf.

Chuti jest nepríjejiiD horké a psobí dáwení a stolicí, a pro*
to w nowjšídi nasedl w lékarstwí byla porauena.

ROZSTRUK. ASTROLOBIVM.

Kalich bezlistenný , trbkowítý , pistejn .ózubý.

(slunek nejmenší, smáknutý. Tyinky 2bratré (9 a 1).

Lusk oblaunký, rozpadající na mnoho láiikw Isemen-
ných, ncpukawých, oblých, obak uatých.

Zeliny ewropské. Listy liiliozpeené
;

palisty žádné nebo
srostlé w jeden protilistý, 2ziibý; kwCty žluté, strbaulené, bezlistenné.

R. trojUsteCmj, A. scorpioides Decand. Ornithopus
scorpioides Lin. tav. ic* f. 37. Zelina asi 9" wysokáj
wzstaupawá, nejlysejší; lodyha oblá, dole wtewnatá

;

listy stídané, sedané, ilístené : lístky nestejné, kone-
né nejwtší, wajené, l^/a" <Jlauhé, 10 " široké, obak
nejtupjší, rapíkem podepené, postranní zaokrauhlé,
k lodyze piblížené, 4" dlauhé a tolikéž široké, nejtu-

pjší ; palisty nejmenší w jeden protilistý, 2zubý, máz-
drowitý srostlé ; stopky úžlnbíkowé, listu málo delší,

oblé, 3—4kwté, bezlistenné) kuly žluté; lusky roze-
pené, dol oblaukowit podbnuté, náhružlaté. — Na
rolích Ewropy jižné. Kwle w Upnu. Q.

2á
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Kiilicli listenaty, Irubkowitý, piífiteiní* ozuby, lii-
nek nejmenší , sniaknutf. Tyfinky *?bralré (9 a 1}.

Lusk siiir.kntuy, rozpadíijící na mnoho lánkinv mnoho
—jcdnosenicnných, nopukawych , obak slejn uatých,
rownobznVch.

Zeliny ewropské, Imafé. Listy lidiozpeFené, palisty drolmé,
nu rapík pirostlé. Stojiky úžlaWíkowé, na konci okoifk oliudokwetý
ne.saud ; kwty drobné, rii/owé ; pod kwety listen zpeený.

P. pcviolá, O. perpusillus Lín. VI. tlan. t. "80.

Eni^l. bot' 1. 3(>9. Koen dosti dlauhý, wtewnatý, mrca-
satý. nkdy plny baiubulinek zakulail) ch. vypauštející

malý tis i. lodyh rozestených, tebas '^\\ dlauhých ; li-

sty lichozpeíené, 1— <Sjaí-mé, nahuatélé : h'stky wcjité,
okrauhlovvejité, obwejcilé nebo ehplin, \"' dlauhé a

tnaHko užší, hoejších jamo doloní k h^dyze piblíže-

né; stopky ú/.labíkowé, listu delší, nesaucí okolík ze
2— 4 erwených kwetuw, podepený listenem lichozpe-

eným, 2— ;i)amýni. ostatn jako list wyhlížejícím; stru-

ky G—T" dlauhé, pímé, skoro rowné, maliko ohnuté,

smáknuté, pýité, sikowané oky podlé délky roztažený-

mi: lánkvv podlauhlookrauhlý(;h. [Na polích Ewropy a

Barbarská. Kwele w kwétnu, erwnu. O.
Jindá w lékaství ji potíebowali (lierba pedis avis).

PonKOWKA. IllPPOCKP.PlS. PERDEHrFSCHOTTK.

Kalich na patero klaný : uštúw stejných, ostrých.

lunck 2hla\vý. Tyinky 2bratré (9 a ij. nelka nio-
wilá, ostrií. Lusk rozdlující se na mnoho hinkinv
Isemenných, podkowowitých, takže slruk na hoením
kraji choboty okrauhlými, mnohými wyezaný se zdá.

Semena wálcowitá, u prosied w lánku podkovvowilé

zkiwená ; pup u prosted kiwosli.
Zeliny nebo polokre. Listy li(ho7.p«Mené ; kwuty žluté, ú-

žlal)fkowé, ojedinClé, sedawé nebo okolicené, na konci slojíky ú-

ŽlabR-kowé.

P. hiivit. IL cilíala Decanil. H. annua Lagosc. II.

dlcapa Biebcrst. Zelina na pí dlauhá, nejlysejší ; lodyha

hranatá; lislv lichopeené, 4jamc : lístky obwejcilé, na

konci wykrojené ; listeny árkowitokopinalé, nejmenší;

stopky žlahíkowé, kratší listu, 2— Škwélý okolík ne-

saucí; struky 12— 13'" dlauhé, VU" široké, árkowité,

oblaiikowité wíce mén ohnuté, složené ze lánkinv

podkowowitých, kruhowite zawených, nad jsemcny ár-
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kowanych, huatodrashwyrh, ernawychj na dílech hla»

nowiiých rus}ch ; semeno w každém lánku í, oblé, tak-

te'ž ohnuté. — W Ewrop jižné. O.

DwojilAk. Diphaca. Doppelhúlse.

Kalich na patero klany, listenoma podepený.
lunek dwauplátený. Tyinky po ó \ve dwau swaz-

cích. Wajeník 2woiený. Slruky smáknuté , siln

skrené.
Znamenité pokolení pro wajeCník. ze dwau worekw složený

a striik z jednoho kwtti dwojitý.

D. kovincinský. D. cochinchinensis Lour, Koraco
Rumph. 3. t. 128. Strom mírný; kmen 8ste\víný co

stehno tlustý; koš málo rozšíený, neprawidelný ; kúra
Imédá, šáwnatá ; wétwe a rozhy krátké ; listy lichozpe-

ené : líslkw ló— 11, strídawých, krátkoapíkatych,
eliptiných, ostrých, 12— Ib'" dlauhých, o— tí" širokých,

po kraji pípodhnutých, lysých, na líci jasné zelených,

na rubu siwých ; stopky podwojné a úžlabíkowé, kratší

listu, Ikwté; kalich uštíiw nestejných, doleního delší-

ho; koruna bílá; struky V,i—3VV' dlauhé, 4" široké,

ostré, na konci ponakiwené, rozpadající se na 6—

8

lánkw wajených, Isemenných, brázdowaných, nestej-

ných ; semena podlauhlowajená, hndá. — W ín,
Koinín a na Molukách se "sází. 5-

Šáwa nebo zwareninu z listiiw proti wyraŽHninám , kúra
proti kniwosti, jakovvú w celé Asii obratoíkowé nastydnutfin pteasto
se wzbiizuje.

Chaulostice. Aeschykomene. ScjiampflaN7e.

Kalich na patero klaný, 2pyský : pysk hoení na
dwé klaný nebo 2zubý, doloní na tré klaný nebo 3zubý.

Koruna motýlowitá. Tyinek 10, na dwa swazky stejné

srostlých. Lusk smáknutý, napí árkowaný, tuho-
rowný. Semena w láncích ojedinlá, smáknula.

Zeliny nebo ke pndrowníkowé. Listy lidiopeoné, ninobo-
ja?iné. Palisty polosípowitó. Hrozny úžlabíkowé ; listenco 2,

sti-íné pod kaliihem. Kwty asto žluté.

Ch, škrablawd. Ae. aspera Lin. Ae. lagenaria Lour.

Mimosa Rrfy, /. .ó2. Zelina pímá, 3

—

\' wysoká, wéte-
wnatá, oblá, hladká, Ivsá; lisíy :^0— -iOjamé, lysé: lí-tky

árkowité, drobné, '/?" dlauhé; palisty dlauhozakonité ;

hrozny úžlabíkowé, složené; stopkv, kalichy a koruny
draslawé ; struky lánkw u prosted škrabawobrada-
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winatýcji, skoro pímoúliclnýrb. — W Tndii w^chodni
a Koinín. ^ . r. , . ; ,i

Lodylia jest haubowitá xi.-inkká, takževrybái .,lir;;,Kbiní-

ne místo korku beran pod páží* otépku jidi , aby bez kocábky
ryby mohli diytati. Též deliijí z nidi tak nazwaný rýžowý papír,

rozezujíce je na tenké lupeny, z nubož obyejn dlají pekrásné
kwetiny.

Ch. ilUwá. Ac. sensitiva Swartz. Pe kovritý, vv-
léwnat}', oblý, hladký; listy 16— 20jaínié: lístky árko-
wité ; hro/.ny lysé, se stopkami wetewnatyríii, chuokwtý-
II) i : straky lysé z lánkw 8— 10, skoro lwerených,
na hoením kraji rowných, na doicním zniélka oblauko-

wilých, u prosli'ed hladkých, podlé horeního šwu pí-
chlaupkowaných. — W Indii západní, lírasilii na místech

písených podlé rek.
* '

• Jako nkteré citliwky, dotknuta jsauc, listy swé stabuje.

Ch. indská. Ae. indica Lm. ÍNeli • táli RhccJ. 9. t.

18. Cajatus Riwiph 4. 1. 24. Zelina ; lodyha p-íiná, o-

blá i s lístky árkowitými, 15—20jamými lysá ; stopka
tchudokwtá; straku lysého, lekowaného lánkw 10— 12,

\.\x rowných, tam zaokrauhlých. — W bahnech, rýžowi-

stíph Indie wýchodní,
''' Listy, welini citliwy jsauce, nejmenším dotknut/m se stabn-

j. W Indii sázejí ji do zahrad jiro ozdobu a na s jittými zeli-

nami jedí.

* NÁsOBNICEt LoUREA. LoUREE.

*^

Kalich zwonkowilý, stálý,' «a,p)itero klaný: uštiíw

stejn odstálých, plodonosný naíaaknutý, sklimeoý. Ko-
runa motýiowitá : pawézka obsrditá, lunek tupý. Ty-
inky 2bratré (8 a 1). Struk z lánkw 4— í>> plochých,

Isemenných, násobenoohnutých, retízkowaných, w kali-

chu hnízdících.
Zeliny indské pímé ;

palisty štPtinowité, iListy jednodudié
nebo Slístefné. Hrozny konené.

;

.JN'. nctopýicc. L. Vespcrtilionis Dccand. Hedysarnui
Vcšpertilionis /-m. Jacq. rar. 1. 566. Bylina nebo zelina

pííniá, wlewnatá, 4' wysoká, nejlysejší; lodyha oblá,

iiáhranatá, dost tuhá; listy stf'ídawé, zelené, žluté a der-

vvené peesté, 3líslené, obyejn llístené, s lísikoma

poboniuva pometalýma ; lístek konený , obsrditý,

králky, na si rozložený a lak napí kopinatý : polowi-

cek kosowité podhnulých, G" .široký a '/?" dlauhý, dole u

rapíku srditým zpeonožebrý, podlé žíly hlawní na dwé
$ti, rozdlující; lístky poboní málokdy pítomné, ob-

írdité, nestejnoslranné, s jednau polowikau wytaže-
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nejsi ; apík nž k líslkii konenému l' dlnuhý, oh\ýi

na líci mlce žlábkowity
;

palisty árkowité, ostré
; pa-

Jístky šídlowiíc u lístku prostedního a . poboních, je-

jichž iní.sto znamenají, když chybují; hrozny konené a

úžlabíkowé, dlající dohromady chocholík ; stopkv a

stopeky pyrite; listeny wejité, nejostejší, mnohožilé,
pýite, delší kalichu, pršiwé : kalich huatý ;k\véty bílé;

kalichy plodonosné zweliené , naíauklé , sítkowanožíU

nat. chlupaté. — W Koinín. Kwete w lipnu a srpí»

Ol*. 0, 6»
! Cliowá se w Kahradádi pro ozdobu, protože listy pefeató,

qejiaeošíu cliwdiein se oliybnji, jakoby motýlow lítali. 1

Stužbowec. Dbsmodiuu. Bschelkraut.

(Mil Kalich dole 21istenený, až do prosted 2py8ký :

pysk hoení na dwé klaný, dolejší Sdílný. Koruna nio-i

týlowitá: pavvézka zaokrauhla ; lunek tupý, neulatýj

kidla delší lunku. Tyinky 2bratré (i) a 1); niikv

pístálé. Struk z lánkw mnohých, uzráním se rozd-
lujících, smáknutých, Isemenných, blanowitých nebo
kožowitých, nikoli nebo sotwa pukajících.

Byliny, poloke, nejwíce podrowníkowé. Listy bu. Ijamé ^
liciiýin, bu jednoduché. Palísteky 2, u dola lístku koQe^éLo, 1

podlé pobocufch. Hrozny konené, CÚsto bwné, listenaté.

St. okolíkatij. D. umbellatum Dccancl. Hedysarum
umbellatura Lin. Jacq. schocnb. 1. 297. Folim Crocodvli
Rumpk 4. ^.52. Ke nízký s kmenem co lýtko tlustým,

wtwemi široko rozloženými^ diwím twrdým, kehkým i

rozhy oblé, prauhaté, jako apíky, rub li&lw, stopky a
kalichy pitlaené wzhru pýité, nablawélé ; listy li-

chozpeené. Ijamé : lístky wejité, tupé, nákožnallé,
konený 4" dlauhý, skoro 3" široký, poboní zdélí 3"

zšíí 2", na líci nejlysejší: apík oblý, brázdowaný, asi

iVí" dlauhý, dole ztlustlý, rapíck prostedního lístku

Skrál delší poboních , 2árko\vých ; palisty pršiwé
;

palístky árkowilé, ositré, nejkratší j vvrcholky úžlabíko-
wé, stopkalé, uinohem kratší apíku, mnohoJiwété, s li-

sty wejitýn)] 5 kwty nialé ; struky co iiialík dlauhé, na-

kiwcrié, smáknuté, pitlaené huaté, na krátké nožce:
JánkTiyv fisi

4'" dlauhých, íikosné podlauhlých, ncpuka-
wýcli. — Na pomoích lodic wýchoduí, Ccylonu, o.slrq-

wu í\V. Mauricc, iMud.igaskaru.fi..

Liíty nátrpkú u |M>silující požíwají se swí/.í s rjbaiai a oipclij

LaDáraíkowýuii. Ten kíek wzdoruje horku a bauiríiu na poiupí zua-



inená w syinlioHce lásku upHinau a stálau, protoi posílají aobS Je-
ho wetwiky.

Sf. wrtiwý. D. gyrans Dccand. H. gyrans hin. Jacq.

rar. t. 562. Poloke nebo bylina 3— i' wysoký, lysý;
lodyha pímá, oblá, árkowanáj dole co malík tlustá ;

listy stídawé, lichopeené, Ijamé: lístky eliplinopo-
dlauhlé, tupé , konený nejwtší, tebas Ž*/?" dlauhý,
8'" široký, poboní mnohem menší, asi 8" dlauhé,
80lwa 2"' široké i palístky koneného lístku kopinaté,
dlau7.e nejteneji zakonité, poboních šídlowité ; apík
kratší listu, žlábkowitý, brwitv ; apícky huatopýité

;

hrozny tebas 6" dlauhé, z konce wtwí a hoejších'
úzlabíek wyniklé dlají latu dlauhau: stopky delší listu

jednoduché nebo wétewnalé na hoením dílu huatopý-
ité, oblé; kwéty stopekowané, ped rozwitím zastené
listeny wejitými, ostrými, lysými, mnohožilými, ráno
fialovvé, potom špinawe miniowé; kraj kídlowý modrý;
fitruky ','2" dlauhé, pýilé, hnédé ; semena ledwinowitá,

erná s bílým pupem, lesklá. — W Bengálu nad Gan-
gau. "ti.

Koku 1775 byl do Ewropy pinesen, kdežto w Iirznedi so
musí diowati. Tot jediná rostlina, jejížto listy porid se poliyl)UJí.

Lístky pobofiní totiž nal\oru a dol se niíliaj a spolu se wrtí,

lístek koneCný ale sem a tam se obraruje, pokud na nj slunce swí-
tf. U nás w ziin není tolio poliybowání pozorowati a z jara rost-

lina ol>y('jn hyne; která ale zimu pekala, kwete w následujícím
prosinci a ucse seuteua w úuoru.

K0PÍŠ^ÍK. IlKnVSAROM. SCHILDKLF.E.

Kalich na patero klaný: uštw árkowitošídloni-
tých, pístejných. Koruna niotýlovvitá : pavvézka obšírná,

lunek líkosné uatý, kídla n)nohem kratší lunku. Ty-
inky 2bratré (9 a 1); swazek jejich náhle zlomený.
Struk složený z lánkw mnohých, smáknutých, Ise-

nienných, okrauhlých nebo okowitých, prawidelných,
u prosted spojených a tudy na šwu wvpuklých.

Zeliny, liyliny, poloki^e. Listy liciiozperené Stopky žlabíC-
kowé, jednodudié s Iirozny latowitými. Kwuty weliké, bílé, rusé
nebo nadiowé.

K. wlashj. H. coronariunj. TJn. Gaert* /. 155. Schk.

t. 207. Riv. tet. irr. t. 100. Dod. pempt. 549. Koen
mnoholetý: lodylia /.elinná, rozestená, 2—3' dlauhá,

oblá, husté árkowaná, lysá, nejhoeji wzhru pýitá,

prohýbaná ; listv stídawé , lichopeené , 2—Sjamé :

lístky eliptiné nebo píokrauhlé, obak nejtupjší, na
líci lysé, \Tczpod a po kraji pýité

;
palisty polostelo*
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wii, ostré, pekrátké; slopky úžlabíkowé, ojedinlé,

listu delší, W7,l»úrii pýrilé, nesauci hrozny jednoduché,

lalowité, wpjité, liusté, skoro 2" dlauhé; hsleny weji-
lé, ostré; kwtv na pe králky ch stopekách; kalichy ble-

d 7.lené se zuby dlauiiýrni, tmawými; koruny welikó,

crwené, nkdy bílé; slruk z 2— S clánkúw Dkrauhlych,

na plochách kolcatých, lysých. — We Wlaších na lu-

kách. Kwte w lipnu. á,^'
Dobrá rostlina picni. U nás w zaliradáili pro ozdobu sa o-

patruje.

NVlENEC. O.V0BRYCH19. ESPARSETTB.

Kalich na patero klaný: uslíjw šidlowitých, prístej-

nych. Koruna njotvlowitá : lunek jakoby úkosn ua-
tý; kíídla krátká. Tyinky 2bratré (9 a 1). Lusk sq-

dawy, Ilánený, smáknutý, Isenienný, nepukawý, pH'
kožowitý, ježatý, hrebenatý nebo kiídlatý, na hoejším
kraji tlustší a rowný, na dolením tcnší, wvpauchlý.

Byliny ewropské nebo asiatskó. Listy liilioperené. Stopky
iižlabikowé, zdélené, klas nesauci. Kwíty Cerwené nebo blawé.

H^. obecný. O. sativa Lam. Hedysaruni onobrychis
Litu Jacq. aust. t. 352. Schk. t. 207. Šlarm f. Í9. VVie-
nec, wikwenec, ligrus. Koen mnoholetý, dewnatý, w-
lewnatý, wyhánjicí slabý trs z lodvh wzstaupawých, roz-

díln wysokých (w dobré pd tebas 3" wysokých)
oblých, praužkovvaných, lysých anebo ncjodstáleji chlupa-

tých ; listy lichozpcené, 6— I2janié: lístky klínowito*

kopinalé, nejtupjší, wyríznuté, hrotité, lysé nebo wezpod
a po kraji chlupaté, apík polooblý, árkowaný, wzhrii
nebo ncjodstáleji chlupatý

; palisty wejité, šídlowil u-

konené, mázdrowité, jednak doleji se apíkem srostlé,

jednak se ho dotýkající ; stopky listu mnohem delší, oblé,

jako apíky chlupaté, nesauci hrozen klasowitý, dlauhý;
kwty na kratikých stopekách ; listeny kopinaté, kratší

kalichu ; koruna ržowá, tmawji árkowa»á ; kídla ka-

lichu kratší; struky pýité, na hbetu zubaté, na bocích
éwraskalé, pikolcallé. — W Ewrop na pahrbcích \vý-

slunných, wápenných. Kwte w erwnu. '^-.

Wýborná picni bylina, ježto tu i onde u nás welmi pro5pt;5nS
k loum cíli le súzf.

SoLNlMÍK. EBEKt-6. EbENCS.

Kalich stálý, pes prostedek na patero klaný, s

trubkau pak ptnaauklau, s ušly árkufvilošídlu\vitými«
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co koruna dlauhýnii. Kídla nejmenší, kratší nežli trub-

ka kalichowá. Tyinky 2bratr. Lusk zaokrauhlý, 1— 2-

semenný.
Stopky úžlabíkowé. Klasy Iinsté. KwSty erw«*nawé.

S, kretský. E. crelica Lin. Anthyllis cretica Lavi'

Sims. mag. t. 1092. Alp. exot. t. 228. Barba jovis Barr.

t. 377. et. 913. Ke 3— 4' wysoký, wtcwnalý, ozdobný;
wtwe a rozhy oblé, jako listy hedwábné , blawé,
lesklé; listy lichopeené, 2jamé, nkdy Ijarmé : lístky

podiauhlé, dárkowitokopinalé, ' nejostejší : konený se-

dawý, poboní s kratikým apíkem
J listeny wejitó,

nejostejší; rapíky krátké, žlábkowité; stopky úžlabíko-
wé, oblé, hranaté, listu delší, nesaucí klas wejitowálco-
witý, tupý, tebas Vlí' dlauhý ; kwéty nachowé ; kalichy
huaté. — Po skalách na Krét. Kwle w erwnu a

lipnu. ^ .

Diíwí jest sice erné, nemže se ale co ebenowé potebowati.
2paet}ina,z listu žene na stolici.

Manowec. Alhagi. Mannaklee.

Kalich ázubý : zubw malých, pfislejných. Koruna
motýlowítá

; plátky pístejné, dlauhé : pawézka obweji*
tá, násobená; lunek rowný, tupý. Tyinky 2bratré

(9 a .1). Wajeník árkowitý, mnohowajený. Cnlka
niowitá, lysá, ostrá. Lusk nožiitý, pídewnatý, oblý,

málosemenný , bránicemi tu a onde zaužený, nikoli

clánkowaný. Semena ledwinowitá.
, Polokie nebo byliny wýcliodní. Listy jednoduclié. Palisty

nejmenší. Stopky úžlabíkowé, trnité- Kwcty Cerwcné, wedlé ra-
pfku uemnohé.

M. maucnmshý' A. Maurorum Tourn. cor. t. 489.

Á. ripannifera Dcsv» jour, bot. 3. t. 4. Hedysarum Alhagi

Lín. Manna hcbraica Don. Agul Ramv. il. 9 i. ic. Ker
rozdílné wýšky, nikdá ale loket nepewyšující ; vvtwe
a smítky nejodstálejší, oblé, árkowané, na samém kon-

ci nejautlcji blaw pýilé; listy stídawé, jednoduché,
obwcjitopodlauhlé , nejtupjší, vvyíznuté , pídužnaté,
8" dlauhé, 3"' široké, na apiku nejkratiiím ; palisty je-

kratší rapíku, wejilé, ostré; stopky ze wšech úžla-

íek wtwowých wynikající, nejodstálejší nebo rozewe-
né, listu mnohem delší, silné, oblé, trnem ryšawým,
jehlowitým ukonené, u prosted 3—4kwié, doicní bez-

kwiné, nejlysejší ; kwty na stopekách; kalichu blaw
]iýi-ilého zuby patrné, ostré; koruna kalichu kolik-

král wtií, ržowá ; lusky mladé blaw pýiité, zralé
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l" dlauhé, kosowil ohnuté. — W pusfinácli eg\ptských,

syrsk}clj, mesopoiaiuskvch. "^

.

^, ... gf^

Ker dobrá píce wt-lhlír.idíiw. W liorkjrM iiiesícír!! jtrý^H se z

wStwí sfáwa sladká, w noci kielinaiíci w zrna asi jako semeno ko-

riandrowé weliká, již pak ráno sl>íraií; síáwa ta slowe niniiau per"

skauy kteraii tamo jedí a k pozwoloéniu pocišfowán pote.Suif, k

emuž také listy a kwty' beran. Jest to neporJiybne ona mana ne-

beská, jfžto Israelité na paušti Se žiwili,

M. ivclblandí. A. camelorum Fisch. Hedysnrum
pseudo • alliagi Buberst. H. alhagi Lf.rch. iManna ca.spica

Don. Welnii podobny pedešlému
;

jest ale bylinný,

lisiy má kopinaté, tupé; zuby kalichowé sotwa patraé.

tupé.— Na stepech kawkazskochwalinských, w Iberii : pro*,

stední, Tatarsku, "M-- c

pobrá píce welblaudí ; many ale neroní.
,

Podadí 4.

iriKiyoiriTÉ, vicieae.

CiZRNA, ClCER. KlCHERN.

Kalich olaloný : trubka na hoejší stran wice

niéne dole hrbatá; ušly zakoníte, 2—4 hoeni na pa-

wézku piložené. Lusk napuchly, 2semenný, gemena
hrbatá, zakonila.

'Z'Miny luisfS žlSznatorfilnpaté. Listy liilio- nebo suaozpee-
né, fajiík na konci rozwilinatV, listy a palisfy welmi žilnaté. K^ty
iižlabíCkowé, .<koro wždycky ojedinlé, PNkI dilnpatí.

C' obecná, C. arietinum Lin. Blak. t. 557. Pletik t.

SGi. Lam. í. 632. SchL 1. 202. Cizrna Mat. Háj. 9". B.
— Wcl. \ n. Zelina S' wysoká, piuiá, wétewnatá, celá

obrostlá chlaupky žláznatymi, šáwu kyselau wydána-
jícín)i; lodyha a wtwe hranaté, z lehká prohýbané; li-

sty stídawé, lichozpeené, t>

—
"jame: lístky stíné ne-

bo stídawé, wejité nebo obwejité, stejné, wíce mén
pes polowicku hoení ostré zpilownné, siln zpceno-
žebté

;
palisiy polowcjité. Ostré, po kraji wnšnéui hlu-

boce pilowané; stopky úzJabíókowé , ojedinlé !kwlc,
kratší listu ; kalich s ušty kopinatými, ostrými ; koruna
bled modrá ; lusk ^V dlauhý, •/?

" tlustý, puchýowitý ; M
semena obvéejn 2, wyhlížející jako hlawa beraní, z-wí- S*
ci hrachu, bílá, erwená nebo ern«., — W cseni po -'

llisp^niii Itálii, Malé Asii. ,Kyvéte w.qerwau až do sr[](;í

,^ Senieno jukp u q^s lirách olr^^sl; i i; tu a oiidtj

ponieno bylo místo káwy. Z mauky UlIuji o wi.v. i lisiy k wy-
BkáBeiií moe užíwujt.



Bok. Faba. Saubohnr.

^
, K.ilich tiHibkowitý, na patero klaný: zubw 2 ho-
eních kralsích. Koruna motýlowilá. Tyinky 2bratré.

nlka niowitáj s wajenikem skoro pímý úhel dla-
jící, nahoe a \ve/pod pod koncem huatá. Lusk weli-

kv, kož,o\viiv, pínafauklý ; semena podlauhlá; pup ko-
nený.

Zeliny pímé. Rozwiliny jednodiulié, skoro nižádné.

JJ. ohfcmj. F. vulgaris Mocnch. Vicia faba Lin,

Stiinnf. 32. Haijn. 11. /. 48. Bob Mat. Háj. 98. — JFel.

1 19. ZeUua 'X wysoká, nejlysejší, pi'ímá, málowetevvna-
tá ; lodyha pÍDiá hranatá, tlustá; listy sudopecné,
2—3jarmé : lístky eliptiné, obak tupé/na konci inekko-
hrotité, šedozelené, pídužnaté, 2— 2'/2" dlauhé, P/V ši-

roké, na nejkratších apících ; listeny wejilé , polo-
stelowilé, skoro celé ; apík Yvybíhajíci w ro/.wilinu

krátkau, lownau, žlábkowitau ; kwly 2— 5, na hroznu
mnohem krai-ším listu, nejkrateji stopekowané ; zuby
kaiichowc neslejné: hoení 2 kratší^ sklimené; koruny
bílé nebo modra \vé, na kídlech se skwrnau ernauj
pawé/.ka dlauhá ; lusky skoro oblé, haubowité, pak ko-
žowité, pyíkowané ; semena (3— 4) weliká, smáknutá^
podlauhlá nebo wejilá, bílá nebo hnédá. — W koni-
nách Ghwalinského mt)e ; w nejwtším dílu Ewropy se

.sází. Kwéte w erwnu až do srpna. O.
Jest mnoho odrodkiw netoliko co do barwy semen, anobrž i co

do jejiili welikosti.fí) holt neliki) (major) lusk wPtšíili, trocliu sma-
kniitýdi (}) holi matijy ko/isl;ij (eqiiina) lusk mensídi, skoro obl5'cli>

se slii|)kaiin tiiliyini, nejedlými, semen mcnsír.b. Nezralé lusky prwnílio

odrodku ífe jedí co wai"iwo, akoli jsau nedobré ; semeno obojí ku kr-
meni. Pythagoras zapowídal požíwuti jidi. .

WlKEW. VlCIA. WlCKE.

Kali«h, koruna, tyinky a nélka jako u bobu.
Lusk podiauhlý, Ipauzdrý, ninohosemenný. Semena s

pupem poboním, wajeným nebo árkowitým.
Zeliny, byliny asto poule. Listy sudozpefené, innohojarmé;

t-apík w iiponku wetewnatau ukonený ;
palisty asto strelowi-

té. Stopky úžlabíkowé, zdélené, mnohokwté nebo zkrácené, mú-
lokwCté.

ÍK placi V. Cracca Lin. VL dnn. t. 80 i. Slarm. f.

31. En^L bot. l. 1168. Wikwicc, wrabinka. Koen mno-
holetý vvypauští nkolik lodyh tebas í' wysokých, w-
tcwnatýrh, slabých, uponkami na jiné rostliny se pi-
pínajících, lyrhratiých, árkowaných, nejKscjších ; listy
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sudozpeem^ 7— ISjamé, nejlysfejši ; lístky cárkovrito-

kopinaté, slícné anebo strídawó, pV íokowané, rovno-
bžn jednodušše žebernaté, inkkohrotilé , palisty ko-
pinatooárkowilé, stelowiié, nejosirejší, celé;; apík po-
looblý, na hci mlce zlábkowit}'. ukonený rozwiiinau

wétewnataii ; stopkv úžlabíckowé , oblé, árkowané,
Ivsé, zdélí listu nebo mnobeni delší ; hrozen htisty »

jednostranný: kwéty erwenaw modré; zuby kalicbowé,

nestejné: boení nejmenší, dolení kratší nežli trubka

kalichowá ; nlkv na konci chlupaté; lusky podlaublé,

kožnaté, síkowané, smáknuté, Ivsé ; semena kulowatá,

erná. — W plotech, rožiích, na lukách po Ewropé.'

Kwte w ernnu, lipnu. '^-. • :i

Dobrau dáwá píci s jin5uii bylinami InDÍmi.

Jf^. obcaid. V. sativa Lín. Fl. dan. t. 522. Síiinn. f.

31. Wikew Mat. Haj. iih.B.--fnL 1G5. (lewý). Wikwa.
Koen letní. Lodyha slabá, neprawideln prohvbaná,

oblái brázdowaná, 2hraná, chlaupkowaná, tebas 3 wv-
soká : listy sudozpeené i s rozwiiinau tebas 6" dlauhé,

h— lOjamé, chlupaté nebo Ivsaunké : lístky rozdílného

twaru, obyejn ale obwejité, též i podlaublé, až i ár-
kowité, na konci uaté nebo wvíznuté, s lalokoma tu-

pýma, mckkohrolé, rownobžn zpeenožebré a nej-

nutleji síkowané, o nejkratší apíkv podepené, nejdo-

lejší jamo k lodyze piblížené ; palistv polostelowité.

zubaté; stopky úžlabíckowé, nejkratší, nesaucí obyejné
2 kwty na kratikých stopekách, pímé, listu mnohem
kratší; kalichy wálcowité, pýité: uštw kopinatoárko-
witých, píslejných, rownobéžných, co trubka dlauhých ;

koruna pawézky bled modré, kídel modrawých, lun-
ku bílého ; konec nlkv chlupatý ; luskv smáknuté,
hružlataunké, podlaublé, síkowané, pimaunké, pýité
nebo lysé ; semena zakulatlá, píaksamitnatá, obyejné
erná. — Mezi osením w Ewrop. Kwtie w kwlnu a

crwnu. O.
MÝborná píce, protož i u welikéiit itmožstwí se seje bu suma

pro sebe nebo s obilím. Maníka wikwuwá mže se potiebowati uu
ubkladky ; semeno samé proti bubawkám.

SocowiCE. Ertvm. Linsb.

Kalich na patero klaný : ušly árkowité, ostré,

zdéli skoro koruny. Blizna Ivsá. Lusk podlauhlý, 2— í-

semenný.
S. oh(cná. K. Lens lÁu. Síurm /. 32. Schk. I. 202.

Šocowice Ma(. Háj.' \^i**^ Wtk l'^. Šocowicei oka.
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eka. Koen letní. Lodyha pímá, wetewnalá, asi L'

wysoká, lyrliraná, pýíkowaná ; listy sudozpeené,
chlupaté, 2

—

8jan)éí lístky podlaulilé, dolení širší, ho-
ení užší, nejlupejší, wyríznuté, nejkralšeji stopekowa-
néj palisty kopinaté, ostré, brwité } apík trojhraný,

ukonený w uponku jednoduchau ; stopky z hoejších
úžlabícek ojedinéié, 2— 3kwété, kratší nebo zdélí listu,

hranaté, wybíhající w konec osinowitý, nahý í kwly je-

dnostrané, odwislé ; kalich zdélí koruny, bílé nebo nio-

drawé, chlupatý; lusk skoro kosotwerený, lysý, autle

síkowaný, nahnédle rusý, 2semenný ; seniena okowi-
tá, okrauhlá, rusá, nahnédle rusá, šedohndá nebo er-
nohndá. — Na rolích Ewropy jižné a Malé Asie, u nás
wbec se seje. Kwéte w erwnu a lipnu. Q.

Semena co wariwo. oCkowina ku krin^qí dobytka. Mauka
(Sotkowá jiadá na oNkladky se potebowala.

Sázením dwojí odrodirk se zplodil «) tvetiká, we wšedi diedi
wStsí se semenem wt.š/m, smacknutejsím, ostrohraným, žlutawe še-

dým do bclawa
; j3j malá ili cenin, užší, antlejší, se semenem dwa-

krát menším, tlustohraným, šediwým, Cernvm až i hnCdým.

Š. lecha. E. Krvilia Lin. Starm. f. 32. Vicia Ervilia

IVilld, Koen letní; lodyha 2' wysoká, wétewnatá, tyr-
hraná, jako ostatní díly nejlysejší ; listy sudozpeené,
tebas Hjamé : lístky podlauhlé, hrotíkowané

;
palisty

kopinaté, obak zpilowané } apík wezpod zoblený, ár-
kowaný, na konci wybíhíijící vy uponku štétinowitau,

nejkratší; stopky ližlabíkowé, kratší listu, obyejn
2k\véié, wybíhající koncem osinowiiým , hranaté, lysé ;

kwéty nachýlené, modrawé; kalich kratší koruny: uštvv
árkowítých ; lusky podlauhloárkowité, wisuté, pínadu-
té, ^\\' dlauhé, hružlaté, 4scmenné, lysé, na pi nej-

drobnji síkowané? semena hranatozakulatlá, tisawá.

— Mezi obilím w Ewrop jižné, Kwéte w erwnu. ©.
W )iža(í Ewrop ji sázejí jako o nás šocovvici ; semena za-

hoklá jedí co yy^irivya nebo krmí jimi dobytek. Též je potebují w
lékastwí.

Hrách. Pisum, Erbse,...:.' -ti

Ušty kalichowé listowité: 2 hoeni kratší. Pawézka
obšírná, ohnutá. Cnélka smáknutá, kýlatá, nahoe hu-
atá. Lusk podlauhlý, smakn(ily% nekídlatý. Semena
nmohá, zakulalélá : pup píokranhlý. -.>, ,\[\\\\'\

Zeliny pmilé ; listy sudozpeené, 2— 3juimé, r<^ziwilipaté ; p^a-

listy obšírné.

//. srpiif. P. sativum y/wY. Koen letní; h)dyha

pnula, hranatá, dutá, jako usiaiuí díly lysá a siwýu) jí-
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Tlím polcrytá ; listy 2---3jalné : lístky zaokraiililé nebo
wejcilowajené, zaokrauhlcné tupé nebo wyíznuté, mk-
koliroié , celé nebo nestejn obšírn zubaté; palisly

mnohem wtší lísikw, wejitopolosrdité, dole zubaté?

apíky oblé, konící sc uponkau cíli ruickau licho-

zperenau, 1— 2jaraia'u (jsaucí konený díl listu ponieta-

lého, ziistawiwšíbo toliko žílv blawní líslkw) ; stopky
úžlabikowé, ojedinlé, kratší listu, nkdy kratší palistu,

1—2—mnobokwté, oblé; kwt weliký ; koruna docela
bílá nebo s pawézkau lilákowau nebo bla«'au, s kí-
dloma nachowýma ; lusk skoro oblý nebo smáknutý ;

semena kulowalá, nkdy nabranatlá. —- Nepochybn
pochodí z Malé Asie ; u nás na zahradách a polích se

seje. Kwte od kwtna až o lipna. ©.
NáslediijiVÍ odrodky sliisf rozeznati. :

,«) H. polní. P. arvense Liii. Sliirm f. 4. Dici, sc. nnl. nit. 5.

t, 249. Moris. 2. . i. f. 4. Hiádi polní, iiiensí Mat. IfW. l'il.

"Nizk5'
*)

tisty obyt-jne 2jafiné ; stopky pfekrátké, nejasteji Ikweté ;

lusky menší; semenu drohnífjší. Na po lidi mezi obilím. Snad zdi-

wocelý domácí.

^) H. domácí opt se rozdluje na dwojí plemeno-
a) U. d. obecný. P. carpdle. Lusky skoro oLlé, slupky tulié,

semena pTililížená. Twary jeho jsau následující: t) nízký, Inimile

Min.., lodyhy 1—3' wysoké ; Hrách Mní: Háj. 99. Hrách wtšf Mnt.
Wcl. 12Í. 2) wysaký., commnne, 4—6' wysoký ; ^) okalíkafýt iimbel-
latuin, sto])ky konefné, muohokwté, skoro okolíkaté; 4) hranatý,
semena wmaCknutohranatéiio. Semena tecli tM'ariiw jsau ruznohare-
"wná, hílá, sedá, ano i oerwene skwrnatá a Serná (ledinec, ledenec,
gál). Twar lni jest raucí a pozdní.

b) H cnkrowý, saccharatum Ser. Lusky sma?;knutSjsí, koso-
wite ohnutjší: slupek mkkých, jedlých a semen obdálnýcU. i)
fiizký, humile, jenž opt raucí a pozdní; 2) u-ijsuký, elatior, s

nkolika odrodky co do barvvy, kwtu a semena
Semena hracím obecného nezralá a zralá, cukrowélio nezralé

Insky i se semenem jedí rozdíln piprawené, anobrž i siirowé.
Hrachowina wšecli jest dobrau pící. Manku hrachowau potebují do
rJileba, ješt wíce ku krmení prasat a skotu.

Hrachor. Lathyrds. Platterbse.
f, m)

Kalich zvvonkowitý, na patero klaný: ušty 2 hoe-
ní kratší. Koruna motýlowitá. Tyinky ?bralé. nl-
ka smáknutá, na konci rozšíená, naped huatá nebh
pýilá. Lusk podlauhlý, mnohosemenný, 2chlopný, 1-

pauzdrý. Semena kulowatá nebo hranatá.
Zeliny, hyliny, íasto pnulc. Palisty polosipowité. ftapfky

rozwilinau wtewnatau se konící. Lístky 1—Sjamé. Stopky úžla-
bíkowé.

//. s/nijf. \j. saw US TJn. Jacq. ecl. 1. Ilfí. Koen
lelní; lodyha pímá, dole wtewnatá, rozestená, otyn-
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hraná, 2krídlá, 2' wysolá, jako ostatní díly lysaunká

;

listy Ijní-mé: lístky árkowilopodlaulilé, w dlauhé a ten-

ké ostí wytaiené, Bžilé; palisty wejité, polostelowité,

co apík dlauhé, brwit' ; rapík kratší lístkinv, ohraube-
ný, wybíhající vv uponku na tré klanau ; stopky úžla-

bíckowé, asi 2kiát delší apíku, nejlysejší, Ikwté, nad
prostedkem opatené listenonia nejmenšíma a klaubem;
ušty kalichowé kopinaté , listowité, skoro 3krát delší

trubky kalichowé ; koruna modraw bílá nebo bílá ; lu-

sky eliplin podlauhlé, ploskosmaknuté, neprawidelno
síkowan žilnaté, nejlysejší, po hoejším kraji nerowné,
nízce 2kídlé ; semena zakulatlokostkowilá, hladká, bí-

lá, šerá nebo skwrnalá. — W jižné Ewrop, kdežto ja-

ko i vv nkterých krajinách prostední Ewropy se sází.

Fívvéte w erwnu a lipnu, O.
Jest odrodtk s |)alisty a lístky nejii/.ííiiii, Cárkowitýini. Jiný iitá

knniiui bíluu s pawézkau na pední |i1ose lilákowuii, s krídioma škwr-
nuu inodrau, welikaii znanicnanjina.

Natí kruií se dobytek, semena potebují se co waiwo a kii kr-

mení dobytka.

H. cizmoiríj. L. Cicera LÍ7i. Jacq. ecl. t, 115. Pe-
dešlému podobí)}', lysaunký. Lodyliy 4hrané, 2kídlé,

rozestené ; lístky Ijamé, árkowitopodlauhlé, nejostej-

ší, 3žilé ; rapíky kídlaté; uponky I—Sjamé s lichau ;

palisty polostelowiié, zdélí apíku, biwité; slopkv Ikwété,

delší palistw, hranaté, nad prostedkem opatené nej-

menšíma listenoma a klaubem; ušty kalichowé kopina-

té, listowiié, skoro 3krát delší trubky; koruny weliké

;

luskv eliptinopodlauhlé, neprawidclné síkowané, na
hbetu žlábkem opatené, bez kídel; semena zakulaté-

lokoslkowitá, hladká, píhowatá, dwakrát wétší nežli pe-
dešlého. — W Ewrop jižné. Kwéte w dubnu až do
erwna. O.

Jako píedesly ii vvelikém množstwí k týniž koncm se sází;

též vv zalirailárh |)ro ozdobu. Semeno i)rý jest jedovsaté, což ale

posud není dokázáuo.

j
H' lesní. L. sylveslris Lín. Ozimý, nejlysejší : lodyhy

prostené, uhrané, široce 2kídlé; listy Ijamé: lístky

árkowitokopinaté, tebas 6" dlauhé, nejwýš VV široké,

ostré, 3žilé
;
palisty apíku kratší, polostelovvité, árko-

witokopinaté ; apík kídlaiý, mnohem kratší lístkúw, u-

konený uponkau lichopeenau, \ — 2jamau; stopky

zdélí listu, plodonosné delší, 3

—

Gkwété; kwéty irwe-
n ; ušty kalichowé árkowitokopinaté; lusky podlau-

hloárkowilé, smáknuté, na dél síkowané; semena
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mnohá, hradawicnate tokowaná. — W lesech po Ewropé.
Kvvle w lipnn, srpnu. ^.

Jest odrodek lístkfiw kratší. Ii, eliptiCnopodlaiiliUli. Fl. Jan.

I. 325.

//. širolisfi). L. latifolius LÍ7i. Eíí^L hot. t. 1108.'

Ozimý, nejlvsejší: h)dvl)a pesíená, oblá, kídlatá; listy

Ijariné: líslky \ve)citocliplicné, 3— ožilé, tupé, niekko-

hroté, nasiwJé ; palisty puloslelowité, wejcitokopinaté,

ožilé ; apíky kíídlalé, kratší listkw a delší paiistw,

ukonené uponkau lichopecnau ,
2—Sjamau 5 kwty

weliké, wonné ; ušty kalichowó kopinalé, listowiié, skoro

delší trubky ; pawézka nachow fialowá nebo ržowá ;

kídla bílá nebo bled erwoná; lusky podlauliloárko-

wiié, smáknuté, srstnaté; semena kulowatá, skoro hlad-

ká. ^— W Ewropé jižné a prostední, kwte skoro ce-

lé léto. If.

H. ivonnif. L. odoralus LíV<. Sims. nin^. i. GO. Le-

tní, srstnatý ; lodyhv rozprostené, hranaté, kídlaté ; li-

sty Ijamé: lístky wejcité, hrotikowané *, palisty kopi-

naté
, poloslelowité , mnohem kratší apíku : stopky

*2— 3k\vt'té, listu mnohem delší : zuby kaíichowé široké,

zdélí trubky; kwéty weliké, wonn^, s pawézkau nacho-
w fialowau nebo ržowau, kídloma bílýma nebo ble-

d cerwenyma ; lusky podlauhloárkowiié , nejodstáleji

srstnaté, na hbetu nežlábkowaté. — W Evvrop jižné.

U nás w zahradách pro ozdobu a ustawíný krásný
kwl. O.

H. laaní. L. pratensis hin. Fl. dan, (. 527. EnsU
bot. t. G70. Ozimy, lysaunký ; lodyhy pímaunké, pnu-
lé, 4boké, bezkídlé; listy Ijamé: lístky podlauhlé ne-

bo ái"ko\\itokopinaté , 3žilé, hrotité; palisty wejcité,

stelowité, kratší listu; apíky bezkídlé, kratší pali-

sliiw, ukonené w uponku jednoduchau; stopky mno-
hokwelé, 2krát delší lislu ; kalichy žilnaté, zubw pí.
stejných, zdélí trubky; kwty žluté: lusky smáknuté,
podlauhloárkowité, ikosn síkowané ; semena kulowa-
tá, nejhladší. — [\a lukách wlhkých w Ewrop. Kwte
od erwna až do srpna. '^-,

S jitiNiiii lattcDiiiti t)yliiiuiiii dolirá píce

H. Mizna/ i/. L. luberosusL/«. ScM. t. 200. Slarm.f,
21. Ij3h. ic. 2. p. 70. / 2. Ilalucha. oíška. Ozimý, nej-

lysejší; koen s oddenkem hlíznatvui: lodyhy .slai)é, 4-

boké: listy Ijamé: lístky podlaulilodiptiné, ostré, pií-

hrotilé. ožilé; palisty kopinalé, poloslelowilé, mnohem
menší listkúw; rapíliy Skrál kratší lístkúw, obraubené.
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ukonené uponkau jecinodiirhau, na 2-~3 klanan ? stop-

ky '<>— Gkwrté, listu 2— .'jkiál delší 5 kwetv karmínowéj
nachowé, wonné; ušly kalichowé široko, prístejnój bez-

žilé, zdélí trubky; semena zakulatelá , bladká. -r^ W
Kwr^p na rolích hlínatyc|i, a wápnatýcb. — Kwle w
^ípnu. a erwnu. 1|.. ,j

Hlízy zwící orcrbíi wlaskélio, linf-dó, u wnit bSlawé, Zasladlé

jako kaštany ; wenkowský lid je uwaren; a olaupané ji' ; též jiu kriiií

a dobýwá z nich škrob; jiddá [)otFebowaly se proti bbawkátii.

H. srGsfaivg. L. Ochrus Detand. Tourn. in.it ^ t, 219.

220. Pisum Ochrus Lw. Aracus Mat. IFcL 120. Zelina
2' dlauhá ; lodyhy proslené, 4boké, 2kí'ídlé ; lisly do-

lení pometawé zstawují toliko rapiky se širok^yma kí-
dh^nia, ježto srostlé s palistoma po lodyze dolu bzící-
ciuia a ki-ídla lodyhowá dlajícíma", hoejší listy jsau

sudozpeené , I—2)amé : lístky na konci zaokrauhlé,

hrotité; též i palisty se oddlují, okrauhlé, hrotité; u-

ponky lichopeené, 1—2jamé; stopky krátké, Ikwéléí
zuby kalichowé nestejn listowité, zdélí trubky; koruna
bled žlutá ; lusky podlauhloárkowité, na kraji hoe-
ním 2krídlé. — Na rolích Ewropy jižné. O.

Znamenitá rostlina pro znínu listw.

H. pj^osloltstij. L. (Nissolia Lin. Engl. bot. t. 122.

Zelina asi \' wysoká, pímá ; od listu zbjwá tu toliko a-
pík hslowitý, kopinatý, 3—5žilý, tebas 3" dlauhy, 2'"

široký : palisty nejmenší, šídlowité nebo žádné ; upon-
ky žádné; stopky na konci klaubnaté, listeny Ikwté,
kratší listu; listy smáknuté, árkowité, auzké. žilnaté,

ohnuté. — W Evvrpp jižné na rolích. Kwte w lí-

pnu. O.
//. /(r/íí/y. '''L. Aphaca Lm. Engl. bot. t. IIG7. Ze-

lina nejlysejší;' lodyha pímá, slabá, tyrhraná; apíky
oblé, niowité, rozwilinau ukonené, málokdy 2palisté;

palisty nejwlší, wejité, slelovvité, ostré, mnohožilé;
stopky 1 -, ídko 2k\vté, na konci klaubnaté a listenem

nejmenším a nejužším opatené, delší palistu ; ušty ka-

lichowé 2krát delší trubky, árkouitokopinalé ; koruny
žltjté ; lusky písmaknuté, podlauhloárkowité, na pi('o-

dlaužcné stopce sehnuté, síkowané, soky na iikds pro-

dlaužcnými ; semena smáknutá. — W osení Ewropy
teplejší, prostední a jižné. Kwte w lipnu. ©•

Lecha. Obobus. Walderbpe.

Kaljch zwonkowilý, na patero klaný : ušty 2 wofe*
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ní kratší. Koruna motýlowilá. Tyiaky Sbratré. nl-
ka autlá, cárkowilá, na konci huatá. Lusk wálcowitý,

podlauhlý, Ipauzdry, 2clilopný, ninohosemenný. Seme-
na pupu árkowilého.

Zeliny nebo byliny príiiié. Palisty polostelowité; rapíky w
úponku kratkau prodlauže/ié. Listy sudoperené. Hrozny ližlabíc-

kowé, stopkaté.

L. jarní. O. vernus Z,«. FL dan. I, 226. Sturm f.
7. Clus. 2. t. 230./ 1. Koen mnoholetý; lodyha 1— 2'

wyseká, pímá, 4hraná, jednoduchá, lysá nebo pýíko-
waná ; listy sudopeiené ,

2—.ójamé : hstky zakonité,
3— ožilé, nejlysejší, nejcelejší, stíné nebo stiídawé,

nkdy s jedním koneného jama pometalym, nejmen-

ším , árkowitým ; apík žláhkowitý, ukonený nkdy
úponkau šllinowitau, nejkratší; palisty mnohem men-
ší lislkw , celéj wejiiokopinaté , krátce stelowité

;

stopky úžlabíkowé listu kratší, tuhé, mnohokwlé; kw-
Iv skoro jednoslrané, nachýlené, stopekowané ; listeny

nejkratší, nejtupjší: ušly kalichowé nestejné, solwa

zdélí trubky; koruna erwená, pak modrá í nlka ko-

lenatá; lusky písmaknuté, podlauhloárkowité, úkosn
síkowanožílnaté , n)nohosemenné; semena zakulatlá

»

hladká. — W hájích po Ewrop. Kwte w dubnu a

kwlnu. 14-.

Seiueno dobrá píc^ pro zw pernataDi obzvIáštS bažanty.

h. ierná. O. niger í,í«. Fl. dan. 1. 1170. Schk. t.

200. Koen mnoholetý 5 lodyha jako wšecky díly ly-

saunká, pímá^ hranatá, prohýbaná, wétewnatá, asi 2'

wvsoká ; lislv sudozpeené, 3
—"jame : lístky elipliné,

obak tupé, na konci hrotíkowanéj rownobžn žeher-
naté ; palisty árkowilokopinaté, ostré, mnohem menší
lístkvv; apík polooblý, zkonený úponkau nejkratší,

šttinoniiau; slopkv úžlabíkowé, zdélí listu, mnoho-
kwlé; kwly jednoslrané, nachowé; zubv kalichowé ne«

siejnéf kratší nežli trubka; luskv- smáknuté, nepatrn
^íkowanožílnalé; nlky kolínkowité i semena kulowalá.
— INa chlumech. Kwte w kwtnu, erwnu. "4-.

Koen zasladl). Listy a kwSy suSením bnSdnau. W zabra-
dádi pro ozdobu se sází,

Z,, hlíznalá. O. tuberosus ÍJn. Sturm /. 21. Schk. 1.

200. Koen mnoholetý, plaziwý, nesaucí hlízy co oech
lískowý nebo wlaský weliké, wn ernohndé, u wnit b-
lawe; na nejlysejší; lodyha prostená, dole bradawinatá,
hranatá, auzce kidlaiá, nejdoleji bezkidlá ; listy sudo-
zpeené, 2— ijamé; lístky eliptiué, nejtupjší, mkko-

26
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hrote, na líci nejdrobnji Iiuste bradavvinalé, skoro
rownobžne žebernaté ; palisty poloslelowit^, mno*
hein menší listkw; stopky sotwa listu delší, rcálokwe-

té ; zuby kalicliowé nestejné, wejité, tupaunké, kratší

trubky ; kwty nachowé ; lusky smáknuté , nepatrn
síkowanožílnaté 5 nelky kolenaté ; semena kulowatá. —
W lesech ewropských. Kwte w erwnu a lipnu. "4-.

Odrodek nr-kdy z téhož koena wynikající, nižší, s lístky

Sárkowitokopinatýini

Hlízy diutnají trpce a potebowaly se proti bhawkáiu a aii-

plawicein ; není známo, zdali se také jedí.

Podadí 5.

FASOLOWITÉ. PlIASEOLEAE.

SOTEREK. AbRUS. PaTEBNOSTERRRBSB.

Kalich nepatrn álaloný : lalok hoení širší. Ko-
runa molýlowitá j pawézka ostrá. Tyinek 9, vv trubku

nahoe rozštípenau srostlých. Blizna tupá. Lusk po-

dlauhlý, smáknutý, 4semenný. Semena bránicemi skííp*

kowanými oddlená, zakulatlá.
Ke toCiwý ; listy sudozpeené, mnohojanié.

S. obecný. A. precatorius L.in. Lam. t. 608. f. í.

Alpin. aeg. t. 40. Konni Rheed. ó. t. 32. Abrus Kumph
5. t. 32. Sloan. 1. t. 1 12. Ke tenký, tuhý, wysoko na
stromy se pnaucí, hned nad koenem rozdlující se na
šlahauny wtewnaté, zmatené ; listy sudozpeené, 12

—

lojamé, lysé: lístky árkowitowejilé, nejtupjší, ano-

brž i wyíznuté, mkkohroté nebo ostré, nejlysejší, -i"'

dlauhé; rapík ukonený kratíkau úponkau ; stopky ižla-

bikowé, 12—24 kwty nesaucí vv klas rozstawené, ne-

wonné, erwenaw modré ; lusky zdélí malíka : semena
erwená, ern wíce mén skwrnatá, nkdy krwawá, bí-

lá, ryšavvá, erná, lesklá, wejcowitá. — W Indii wýchodní
na místech kamenitých, odkud penesen do Egyptu a

Indie západní. Kwte na konec plíst."^.
List cliutná trpce pak sladce jak(» koen lekoicowý, a tudy w

Indii se potebuje proti clirxiptiwosti a kašli , buže se žwýká,
budže tlié z nho se pije. Semena pkná co koraly nosí na krku;

blawnS dlají z nicli ržence. Ze semen dlají zp&sob klihu k a«
pewnní zlatólio zboží.

Hlízola. Apio8. Kkollbnerbse.

Kalich zwonkowitý : zuby k, nepatrné, 1 ostrý, pod
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lunkem zdélený. Koruna motýlowilá : lunek grpowitý,

árkowitý, konec pawézky ohybující. Tyinky 2bratré.

Nožka wajeníkowá trubkau obklíená. Blízna wykro-

jená. Lusk mnohosemenný, 2pauzdrý ; semena brá-

nicemi oddlená.
H. nachowd. A., tíjberosa Moench. Clycine Apios Lin,

Síms mag. t. 1 1 98. Schk. t. 198. Moris. 2. t. 9./ 1.

Koen hlízowitý , mnoholetý, wypauští mnoho lodyh

pnulých, oblých, árkowaných, na konci dol pýilých;
listv strídawé, odlehlé, lichopeené, 3jarmé; lístky wej-

itokopinaté, ostré, nejcelejší, škrablavvé, wezpod na ze-

brách pýité nebo lysé; palisty nejmenší, árkonité, py-
rite; apík oblý, na líci žlábkowitý, pýitý, pak olysající,

zpodek ale jako i apíky zstáwají srštnaté: stopky úzla-

bíkowé, ojedinlé, oblé i s hroznem mnohokwtým,
jejž nesau, asi 2krát kratší listu ; kwéty wonné, stope-
kowané, po swazcích rozstawené ; listeny pršiwé, árko*
wité, pýité; kalich lysý; koruna hnédonachowá. — W
plotech a krowištích z Pensylwanie až do Karoliny. Kw-
te w srpnu a zárí.lf.

Hlízy chatnajíce jako artjCoky jedí místo clileba ; semena strojí

jako my hrách.

Fasol. Phaseolus. Bohsb.

Kalich zwonkowitý , 2pyský : pysk hoení 2zubý,

dolení Sdílný. Koruna motýlowitá; lunek s tyinkami
2bratrými i s nélkau zawitý, ídko nadkiwený. Nožka
wajeníkowá lžkem pošewnatá. Lusk smáknutý nebo
wálcowity, 2chlopný, u wnit bránicemi pímnohopau-
7.drý, mnohosemenný. Semena s pupem wajenopo-
dlauhlým.

Zeliny nebo polokFe, asto toCiwé. Listy zpereno31ísteí;né í

lístky (role palístkatc. Hrozny úžlabíkowé ; stopeCky asto dwoj-
Catné, IkwSté.

F. obecným P. vulgaris Lin. Ledwinkowý, turecký
hrách. Zelina. Lístky širokowejité, zakonité, lístek

konený píkosolwerený ; stopky škrablawaunké , z

mládí pýité, nejcelejší, 3žílé : žil zpeenožebrých
; pa-

listy nejmenší, wejité, ostré; palísteky árkonité, 2 u
hstku koneného, a po 1 u každého poboního; apík
delší nebo kratší lístku prostedního, oblý^ pýitý, a-
píky srštnaté, pekrátké ; stopky úžlabíkowé s hroz-
nem wtewnatým, kratší listu, pjírité; listeny 2, pod ka-
lichem okrauhlowejité, širší kalichu a jej docela zaha-
lující; kwl bílý, lilákowý, fialowý í lusky wisuté, dost

"Stí*
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rowné, hladké. — Puwodn w Indii wychodní, nyní po
celém swot se siizí na policii anebo w zahradách. Kwle
od erwna až do zái. O.

SázeDÍm welmi mnoho odrodkiiw se zplodilo, jichžto dwa hlawní
twary pijmauti možná.

«) F. o. toiwij. P. v. vohibilis. Lodylia toCiwá. Bu a) lody-
ha jest wysoká, takže po tykádi wzliiini se pne a toCí. P. -vulga-

ris Plciik t. 554. Hnijn. ii. t. 46. Dusscid. suppl. i. t. 15, Turecký
hrádi Mnt. Háj. 1 0l. 6. — Wel. 122. c. Bu h) lodyha ztistáwá

nižší (4—5' wysoká) a potebuje toliko j)ruty. — Tyto odrodky opSt
se li5í twarem a welikostí luskuw a náramn rozmanitau zpsobau, we-
likostí a barwau semen.

'/5) P. o. nízký. P. v. nanus. P. nanus Tjin. Plenk t. 555. Hayn.
11. /. 47. Diisseld. 1. . 16 Faseoli Mat. Háj. lOl. — M'vl. 122. c.

Lodyha nízká (2' wysoká) sotwa tocivvá. Též i ten odrodek liší se

podlé luskw a semen welice.

Nezralé lusky, fnsohj zelené, se nakládají do soli a octa
anebo co wariwo se jedí; taktéž i wylaupaná zralá semena jako

zralý hrách se potrel)UJÍ. W lékaistwí se jich nepotebuje, ani ku
krmení se nehodí, protože prý mnohému dobytku škodí, a mno-
hý dobytek jich ani se nedotýká. Fasoly barwené a strakaté slowaa
koníky.

F. mnohokivtij. P. niultiflorus JVilld. Schk. t. 199.

Podobá se f. obecnému loiwému. Lodyha wždycky
toiwá; listy jako pi'edeslél)o ; hlaivné liší se stop-

kami listu delšími j listenoma podkalichowýma užšíma,

lusky širšími, prísrpowitými , hružlatými, škrabla-

wymi, (zmládí plsnat}mi, škrablawými). — W Americe
horké.

Toho jsau dwoje oilrodky; «) cerivcowý ; P. m. coccineus Lnm,
Moris 5 2. t. 5. f. 4. Kwety tmaw erwcowé. /9) htlij ; P. m. albus

Lam. Kwty bílé.

F. hUznatij. P. tuberosus Lonr. Kowitý, toiwý
;

palistv dwojroiié; kalich pysku lioeního wyríznutého,

doleniho idílného, piístejného *, kwiy žluté; pawézka
ochlípená 5 lusky smáknuté. — W Koinín.

Koen hlízowitý, weliký, cliomáCený, jedlý.

F. pramenafij, P. radiatus Liru P. minimus fítimpk

h. t. 139. /: 2. DUI. cil. 315. /. 304. Lodyha príma,

oblá, 3' wysoká, dol chlupatá, tak že se chytá na šaty;

listy 3lístené : lístky wejité, ostré, taktéž chlupaté, na
šatech chlupy se chvlající ; stopky sotwa delší listu i kwé-
iv díwe swélle nachowélé, pak žluté, drobné, (7— 8)

w slrbaul postawené ; lusky asi co malík dlauhé, co
brk tlusté, oblé, srstnaté, rownowážné ; semena (asi 6)

nejsau vvélší nežli wikwa, ledwinowitá ale a jasné zele-

ná nebo žlutá. — W Cíne, na Ceylonu, w Indii wycho-

dní. Kwéte vv cerwnu až do srpna. 0»



Na %áw mnoho se ho táží, takže se ho celó koráby odwážejí.

Po 3 iiitsící(Ji jsaii fasoly zralé a zrliowáwají se w pytlcch z kury

ságowDÍkowé na míst kaiiraatéin. Zdrawcjsí jsau jiných, anohrž i

neinocnýii) se dáwaií nena<HiJiaj/ce. ObyCeju dlají z nidi kaší.

Též naí jedí co wariwo netto salát.

F. zobnnij. P. ÍMax Lin. Cadelium Rumph ó. /.

140. Zelina; lodyha 'pímá, hranatá, draslawá, 1' wyso-

ká ; hstv ohstené : hslky wejiie, ostré; kwty žlulé

;

Jusky wisuté, sotwa zdélí lánku prslowého, hružlaté,

draslawé, zawírající 3— 4 semena ledwinowitá, erná. —
Na Žáw, kdežto na rohch se sází.

Fasole ty neihntnají dobré , protož je Žapanfoé prodáwají

ífianíim, jižto z niauky jejich dlají nudle na uiaso a kuata, kteréž

jídlo nehezky wyhlíží, dosti ale jest chutné,

F. morskij. P. Mungo ÍJyi. Caiu Ulini Rheed. 8. /.

SO. Zelina; lodvha prohýbaná, oblá, draslawá; listy 3-

lístené : lístkv wejité, ostré, píwykrajowané ; sfopky

listu trochu delší; kwtw 6— 7, w strbaul nahlaue-
n^cb, žlutawyoh; innek na lewo rohatý; lusky oblé,

srslnaté, píhružlaté, 2'// dlauhé ? semen asi 12, wálco-

witjch. uatých. — W Indii wýchodní. Kwéte w plíšti.0.

Obyeja se sází a nahrazuje rýži, když se nepodaila.

SojA. SoJA. SoJUBOHNB.

Kalich dole 2lístenený, na patero klaný: ušty 3 do-
lení rowné, ostré, 2 hoení pes polowiou srostlé. Pa-
wézka wejcitá, krátkonehetná, bezmozolná ; lunek po-
dlauhly, rowný. Tyinky 2bratré, desátá piblížená,

oddlená. Pošwika okolo nožky wajeníkowé nižádná.
Cnélka krátká. Lusk podlauhlý, 2—5semený, blanowitý,

bránicemi sklípkowanými opatený. Semena wejcowitá,

smáknutá.
Rod jediný.

S. mrtnatá. S. hispida Moench. S. japonica Savv.

Dolichus ^o\^ Liti. Jacq. rar. t. 145. Plmk 1. 557. Daidsu
Kaempf. t. 838. Zelina ; lodyha 4' wysoká, píhiá, pro-
hýbaná, hranatá, mrty tuhými, narvšawídými, dol sm-
ujícími hust obrostlá; listy 3líslené : lístky wjité,
tebas 4" dlauhé ,

3
" široké , tupaunké , mkkohrolé,

mkké, chlaupkowané
; palisty nejmenší, kopinaté ; a^

píky delší listu, mrtnalé jako apíky nejkratší: kwély
úilabikowé, strbaulené, l)ud' sedawé, bu ncjkrateji
slopkalé; kalich jako stopky hust mrtnatý ; koruna fia-

lowá , .sotwa delší kalichu; lusky podlauhloárkowité,
l'/2 dlauhé, ncjudstálejí naryšawlé, srstuaté ; semena
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2— 3 zakalatlá, bílá, s pupem hndým. — Na Županu,

Molukách, w Indii wýchodní. Kwte w erwnu až do

srpna. O.
Dlají z nid) waiwo miso zwané a oináCku ostraii sója jine-

nowanau. Prwní dlají, rozwuFíce semena ua kaši, pidajíce sfil,

stejné nmožstwí krup rýžowých, málo uwaenýd), postawíce wšecko

do teplého sklepa na 1—2 dni ; tak je moliau w dewném Cbánii

1— 2 msíce cliowati. Jsaii lidé, kteí miso dlají a prodáwají. Mi-

so dáwají na wšecka jídla místo másla na Žapan neznámého. Sóji

dlají ze semen sojowých málo uwarených, se pšenicí nebo jeme-
nem obhnibn roztluenými, a solí smfciianýdi , a nedmjí je na

iwlažném místl— 2dni se kwasiti; pak wSecko dají do hrnce iilfnSné-

ho, solí pikryjí, wodau mnohau poleji, wíkem dobe zawrau a

nkolikrát za den mdiackau promíchají. Po 'i—3 msícídi slejí

beku, již zchowají w dewuých nádobách ; ím starší, tím lepší

;

peen wšelijaké jí poléwají.

Dlauhatec. Dolichos. Heilbohne.

Kalich 2listenený , zwonkowitý , 5zubý : zuby 2

piblížené nebo dole písrostlé. Koruna motýlowilá

:

pawézka záokrauhlá, dole brázdowaná, 2— 4mozoluá

;

mozol rozewených ; kídla podlauhlá, tupá; lunek
víhlem pímým ohnuly, tupý. Tyinky 2bratré (9— 1).

nlka smáknutá, od prostedka až na konec wausatá.

Lusk smáknutý, árkowitý, 2chlopný, hranicemi sklíp-

katými opatený, chlopní ani kídiatych ani žilnatých.

Semena vvejcowitá, wíce mén smáknutá; pup wajený,
malý.

Zeliny, poloke; asto toiwé. Palisty powé, ostré. Listy

zpeeno3líst«né : lístky palístkaté. Hrozny úžlabíkowé.

D. drewnalý. D. lignosusLm. cUlf. t. 20. Smilh špic.

(. 21. Phaseolus perennis Rumph 5. t, 136. Peíi pí'
dewnatý, mnoho- (6— 10-) lety, tebas co stehno tlustý,

hranatý a draslawý, takže porauje; wtwe toiwé, pí-
huaté, které na lat wedené dáwají brzo hustau besíd-

ku ; listy jako fasoiowé : lístky wejité, ostré, lysaunké

;

stopky delší listu, nesaucí hrozen, na nmž kwty w
okolíky rozpostawené

;
pawézka korunowá weliká, nacho-

wá ; lusky zdélí prstu, árkowité, asi co prst široké, na

hranách zaubkowané, tuhé, lysaunké; semena 3— 4, ub-
kowaná, erná s pupem bílým, bu žlulá s pupem er-
ným, též celá bílá. — W Indii wýchodní. \»

Semeno jeho nejobyejnjším waiwem w Indii. Níkdú nesází

se blízko plotúw anebo stromúw, protože je wtwemi, rozmanit
spleteními docela popíná. Obyejn býwá pokryt jakýmisi mucLami,

jako stínky smradlavými, ernými, ježto kaurem se zapu/.ují- Ke
naiednau kwte, nasazuje plody a zrá. Lusky Eelené po celé Indii
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jako u nás fasoly zelené se jedí; nemají ale tak dobré diuti. Se-

men zral5di málokdy požíwají.

D. kUznatij. D. tuberosus í^im. Plutu. ed. Bnrm. t.

'i20. Koen epowily, co dtská hlawa weliký, inauna-

Iv; kmen kowitý, toiwý; lístky pHokraulilé, zakoníte;

hrozny stopkató , pr/odhi uzené ; lusky rowné , vvisuté,

smáknuté, hružlalé, rysawé huaté, dlauhé, l" širo-

ké ; semena erná. — W Indii západní. Kwle w kw-
tnu až do srpna. \.

Netoliko koreu anobrž i semena jedí.

D. košatý. D. falcatus Klein. Pluk. t. 214./. 3. Ko-
en hhzowilý, obyejn toliko na palec tlustý ; lodyhy

zelinné, 4

—

o wysoké, peautlé, toiwé, autle chlupaté;

lístky okrauhlowejiié, zakoníte, lysé, prostední prí-

trojlaloný, poboní asto mélce 21aloké
; palístky ší-

dlowité; stopky autlé (i—8), píokolíené ; kwaty weli-

ké, nachowoniodré a tíží sehnuté ; lusky 2— ^i" dlauhé,

4^-8senienné, lysé. — W plotech a kowích ludie wý-

chodní. Kwéte w plíští.
j

Koen slauží k potišCowání dtí dolem.

D. úzkij. D. Catjang Lin. Phaseolus minor Rmnph
b. t. 131. Paeru Rheed. 8. 1. 41. Zelina; lodyha pímá^
2— 3' wysoká; lístky širokokopinaté, lysé, 3" dlauhé;

stopky nejdelší, 2—3kwté ; kwéty dost weliké, bílé ne-

bo erwené, okolo 10 hodin se zawírajíci ; lusky árko-
witooblé, lysé, rowné, 6" dlauhé, */í" tlusté ; semena
mnohá, jako naše fasoly. — W Indii wýchodní. Kwte
w erwnu až do srpna. O.

Potrawa w Indii wšeobecná a hlawn na ostrowech, kdežto

wStší bedliwostí ji opatrují nežli rýží, protože mají cliléb ságowý.
Nejlepší jest na Žáw. W Indii jest mnoho odrodkiiw známo. Ka-
tiang bílý jest nejchutnjší a nejzdrawjší, za rok ale obyejn zCer*
wotof.

Z), egyptský. D. Lubia Forsk. Zelina ; lodyha roze-
stená, lysá; lístky wejité ; stopky nejdelší, na konci

klasatohroznné ; pawézka bílá, kídla modrá; lusky

pímé, smáknuté, škrábla wé, lOsemeané. — W Egyptu,
kdežto wbec se sází.

D. úiský. D. sinensis Lin. Catjang Siná Ruvíph 5.

/. 134. Zelina ; lodyha lysá, nkdy toiwá, nižší fasolii

obecného toivvého ; lístky wejité, zakoníte; stopky
2kwlé, listu kratší ; kwty erwenawé nebo bílé ; lusky
na loket dlauhé, oblé, hružlaté, wisuté ; semena bílá ne-

bo ervvená. — W Indii wýchodní a Cín.O.
Luskm zeleným a fasolui toho rodu dáwají Kwropané a Cí«

6ané p?edek pede wSemi jinými.
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Lablab. Lablab. Lablab.

Kalich zwonkowitotrubkowitý , na twero klaný :

ušty rowné: 5 dolejší ostré, hoení širší z dwau srost-

lý. Pawí^zka odstálá, dole brázdowanožlábkowaná, s

mozoly rownolehlými ; lunek úhlem pímým kriwý.

Tyinky 2bratré, Cnlka smáknutá, wezpod chlupatá.

Lusk smaknutoploský , šawlowitý, podlé šw bra-

dawinatomkkoostenný, u wnit bránicemi rozdlený.
Senaena 4 nebo skrownjší, s mozolem haubowítým,
árkowitým, z pupu wyniklým, na druhém konci ob-

raubená.
Zeliny toiwé. Palisty odstálé. Listy zpeenoSlísteCné : líst-

ky palístkaté, celé. Hrozny stopkaté , dole list jeden nesaiicí,

nebo jinak protilisté s wetwiCkaii prostední, pometawau. StopeCky
polopieslenííné. Semena erná nebo lindá; pup a inuzol bílé

L. obecný. L. vulgaris Saví. Dolichos Lablab Lín.

Jmní fasolu obecného. Zelina ; lodyha toiwá, oblá,

pýitá, táhnaucí se p-o odrách 5 listy 3lístené, mladší

pýité, wejitéj krátce zakonité j paliáty nejmenší, wej-

ité, palístky árkowitéj apíky delší listu, dole ztlu-

stlé, jako apíky srstnaté ; stopky s hroznem dlauhým,
zdélí listu nebo delší; kwéty okolíkowit nahlauené 5 li-

steny prikalichowé podlauhlé, užší a kratší kalichu ly-

sého; koruna delší kalichu, rúznobarewná ; luaky po-
dlauhlé, šawlowiié, bichaté, po krajích bradawinaté

;

semena wejcowitá, písmaknutá, s mozoleiu polokulo-
watým, brázdovvaným. — W Indii wýchodní, w Egyptu,
a odtud pesazená na Karybeje. Kwte w erwnu až do
srpna. 0.

Mnoiio jest odrodkw : «) ccrný s kwty fialowými, semeny íier-

nýnai Alp^ nc()*jp. f. 75. /S) nnchowý, kwty nacliowé, semena cernS
nadiowá. Sinitli ex, t. 74. Lindl. bot. reij. t. 830. Dolidios purpu-
reus Jni:q, Irniftn. . 55. /) bilij, kwty bílé, semena bled rezawá.
Dolidíos benglialensis Jacq. h. vind. t. lí4.

Lusky zelené a semena sudiá w Indii jedí a k tomu u welikém
ninožstvví sázejí.

TylokoKen. Pachymhizus. Húbenbohne.

Kalich bahkowitý, 41aloný : lalok hoení širší, pí-
wykrojený. Plátkv dole spojené (?) ; pawézka zaokrau-

hlá, odstálá, mozolatá, dole dwojasá, asy obalující ne-

het kídlowý. Gnelka bczchlupá, ohnutá, na konci napu-

chlá. Lusk smáknutý, zdélený. Semen 4—8 ledwi-

novvitých.
oloke toiwé. Koeny itlíziiaté. Listy £|)ereno3lísteQé.

Hrozny úžlabítkow. Kwty fialowé-
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7'. rohatý. P. angulatus Rich. Dolichos Ijtilbosus Lín,

Cacara bulbosa Rumph 5. t. 1-32. Pluk. alm. l. h'l. J. 4.

Koen složený z hlízy epowité, ojedinMé nebo ninoži-

lé. Šlahauny pnau se [)o stroinech ; lístky rohulé a zu-

balé, zdélí a" a skoro i tolik zšíríí kwely na hroznech

na slewíc dlauhych,' bledoerwené ; lusky zdélí 5", zší-

rí l"; semen 9 hndých, náhoikých. — Na Manilách,

a odtud do Indie wýchodní penesený. Kwte skoro

poád. % .

Hlízy dosjuwají na Manilácli k welikosti Iilawy, jsau zplešti-

lejší nežli epa, linedé a welmi hrbolaté ; wíce inaj šfáwy nežli

hataty; diiitnají mdle a sladce jako naše wodnice; kopáwají se, nežli

semena ii/.rála. Bu snrowé olanpané se jedí, anebo waené; ani

tak ani jinak nejsau cliutué.

LetkoCnélka. Psophocarpus. Flgelbohne.

Kalich bakowitý, nestejné 2pyský. Pawézka pío-
krauhlá, ohnutá, dole s niozoloina rownobežnynia; kídla
nožkalá, nožka w kraj pawé/.ky pijatá ; lunek podlau-

hly, 2hlawv. Tyinky 2bratré (9 a 1). Lusk podlau-

lilý, twerem kídel na dél opatený, 1—8— lOsetnenný.

Semena zakulatlá. — Hod jediný.

L. hlíznattj. P. tetragonolobus Decand. Dolichos te-

trag^onolobus Lin. Botor Adnns. Lobus quadrangularis
Rurnp/i b. /. 133. Zelina toiwá ; koen z hliz podlu-
howatých, menších nežli lylokoenowé ; listy zpeeno31í-
stené ; hrozny ijžlabikowé, dwojaté ; kwétv nejwtší,

u wnit modré, wné žluté, a toliko ped polednem o-

tewené; lusky zdélí pídi, solwa zšíí prstu, okídlé; se-

mena hndá; lusky zralé, jsauce nadmuté, pukají, ja-

koby z bambitky wystelil, bywše na slunce položeny.
— W Indii wýchodní.

Semena její prý obtžují hlawu, a protož rostlina málo se

•ází^ hlízy warené jedí.

Trojkýl. Canavalia. Krimpbohnb.

Kalich Irubkowitý, 2pyský; pysk dolení o zubech
3 ostrých, drobných ; hoení o lalocích 2 obšírných, o^f

krauhloných. Pawézka obšírná s mozoly rownol)žný-
ini ; kídla nožkatá, podlauhlá, auškowaná; lunek 2plá-

tený. Tyinky Ibratré. Lusk smáknutý, 3kylý, hro-

tem wchnutým ukonený, bránicemi sklípenatými o-

patrený. Semena wajenopodluhowatá, s pupem ár-
kowitým.

Byliny nebo polokc, wtwí toiiiwýdi, listu ti)een£ SlísteCnýcIi.
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Hrozny úžiabíSkowé, lunoliokwté ; stopky trojatné. Kwty ob-
šírné, nachowelé.

T. tupolisttj. C. obtusifolia Decand. Desc. 3. t. 169.

Dolichos Lam. D. rotundifolius Valil. Uhecd. 8. t. 43.

Kmeny s mnohými wtwemi tenkými, dlauhými, hrana-

tými, na nejvvyšší stromy se pnaucími, dole tlustými,

spuhowil dewnatými ; apíky píchlupató ; lístky okrau-
hlovvajené nebo obwjité, pckrátce a tupé zakonité,
2—3" dlauhé, tupé nebo wykrojené, dost pewné, lysé;

hrozny delší listúw; kwty pekrálce stopkaté, weliké,

erwenavv íialowé, wne blawé ; listeny wajenookrau-
hlé; lusky sotwa ponakiwené, 3— 5" dlauhé, ÍV2—2V2"

široké, obzwlást na hbetu tlusté, na biše nábitké,
na konci tupaunké, lysé ; semena 3—5, wajenopo-
dluhowatá, hndoerwená. — Kwte w plíšti. ti •

Listy potebují k/ozliánní oteklýdi ilaz, pražené a s hoicí shií-

cliané, wn£ proti bolení žiwota, k nakuowání proti dnawýin bolestem.

Semena peboká jsau nebezpená.

T, meolvitý. C gladiata Decand. Doliehos gladia-

tus Jacq. rar. t. 560. Malochia gladiata Saví. Naltamame
Banks. ic» Kaempf. 1. 39. Lobus macheroides Riimpfi 5.

/. 135. y*. 1. Rheed. 8. t. 45. Poloke toiwý ; lístky wej-

ité, ostré, bradawinaté a jakoby uschlé ; kwty bílé,

ponaerwenalé, wísuté, na hroznech listu delších; pa-

wézky podlauhlé ; lusky na pí dlauhé, na 2" široké,

co malík tlusté, na konci rowné 5 semen 6, welikých,

plochých, erwených. — W Indii wýchodní. "ít.

Semena nedozralá wylaupaná jedí.

Obpupoš. Mucuna. Juskbohnr.

Kalich zwonkowitý, 2pyský : pysk dolení na tré

klaný, s ušty ostrými, prostedním delším
;

pysk hoení
širší, celý, tupý, Pavvézka wzcstaupawá, kratší kídel a
lunku ; kídla podlauhlá, zdélí lunku podlauhlého,

rowného, ostrého. Tyinky 2bratré ; prasníkii 5 po-
dlauhloárkowitých, 5 wejcowitých, chlupatých. Lusk
podlauhlý, obrosily, 2chlopný, nkdy s bránicemi sklíp-

katými. Semena zakulatélá, pupem árkowitým krauž*

kowit obklíená.
Byliny nebo polokre, dlauhopnulé. Listy zperenoSlísteCné.

Hrozny úžlabíCkowé, plodonosné tasto wisiité. Lusky asto uirlnutú)

Hirty nejkehejší w kiiži snadno wnikající a žáhající.

O. íáhawý. M. urens Decand. Dolichos urens Lín.

Jacq. am. t. 182. f. 84. Mucuna Marcg. br. 19. Plam. ani.

i. 107. Pluk. t. 213./. 2. Poloke toiwý; rozhy blá-



411

wé a pillaen hedwábilé, olysající; líslky wejilé, za-

kunité, na líci pillaen chlupaté, wezpod hedwábité,

šedé, lesklé; palistky šídlowité; apík delší listu;

stopky úžlabíkowé, kratší listu, nesaucí hrozen z kwé-

tw bílých nebo nažlutlých, asi 2" dlauhych; kalich še-

dohedwábnv a naryŠawele šttinatý; lusky na pí dlau-

hé, zšíí 2", zhusta pikryté šttinami, ježto nejmenším
dotknutím se ulomiwše a do kže wnikše náraumé pálí

a zpryskují, což 1 dní trwá; lusky u wnit perlow
se lesknaucí mají 3 plawá semena s erným pupem.
— Na Ostrowech karybejských a Americe jižné. Kwte w
lipnu a srpnu. "ti.

W Aineri dlají ze šttin a melasy syrup proti Llistáui; což

i w EwTop následowali
;
jelikož šttÍDy ale toliko iiiecJianicky p-

sobí a snadn do strew se zapiduijíce welini uškoditi mobau, dluuho

již tomu zpsobu wýbost dali.

O. stvtdiwýt M. pruriens Dccand. Dolichos pruriens

Iah. Jacq. am. t. 122. Cacara pruritus Rumph 5. t. Ii2.

Nai Corana Blued. 8. t. 36. Stizolobium P. Broiv. jam.

1. 31.7^. 4. Ker pnuly, toiwý, welmi škodliwý, do rolí

se táhnaucí a rostliny užitené uškrcujíci ; lístky wšecky
pitlaené a poblawle srstnalé, wejitokopinaté, krátce

zakoníte , prostední skoro kosotwerenv, poboní
nestejnostranné, dole wn roztažené ; hrozen nemnoho-
kwtý, úžlabíkowý, sedawy, listu kratší ; kwty málo
palec pesahující, íialowé; kalichy šedohedwábité, bez-

šttinné ; lusky bez hranic zdélí a ztlauští prstu, pokry-

té šttinami žlutými, náramn žáhawými, proti nimž na-

še žáhawky a kopiwy niím nejsau ; semen 6, er-
ných, žlut praužkowaných anebo skwrnatých. — INa

Ostrowech karybejských, w Alalabaru, na Molukách. Kwte
w plíšti. \.

Šttiny z Inskú zeškrabané naplují do bainbusu nebo kor-
nautkúw papírowýdi, aby ze tweráctwí je wyfaukly na šat anebo do
postele, naež pak náramné swdní psobí. Mytí wodau to jeŠt
zhorší; nejlépe pomže olej anebo popel. Po dešti není rádno w
ekách se kaupati, podlé nichž ta rostlina roste.

O. kídlahj. M. gigantea Dccand. Dolichos giganteus
JVilld. Kaba Valli Blued. 8. /. 36. Lobus littoralis Biimph
6. t. 6. Poloker toiwý, nejlysejší ; lístky zakoníte, po-
boní dole wn rozšíené, a tím skoro srdité, wejité,
prostední wejitý ; kwty 8" dlauhé, stopekowané,
rozpostawené na hrozen /V dlauhý, bwný, na konci
.stopky, apíku delší ; stopeky po 2 nebo 3 wynikající,

pýité; kalichy šedopýité a rvšaw šttinaté; koruna
solwa dwakrát kalichu 'delší ,• lusk asi 2*/t" dlauhý, 1»A"
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široká, kosne kopinatá, podlé šw 4k'ícllá, šttinami
rysawymi hust pikrytá ; semena 3

—

h plochá, hranice*

mi oddlená. — W Indii wýchodní. "fl*

Šttiny též nesnesitelné s>vrbení psobí ; 3 semena prý ino-

hifu lowka usmrtiti.

Mestelicb. Cajanus, Wollbohne.

Kalich zwonkowitý, na patero klaný : ušty šidlowi-

té, na konci podhnuté, 2 hoení dlauhosrostlé. a-
wézka ohsírná, dole 2mozolná; lunek tupý, rowný.

Tyinky 2bratré (9 a 1). Lusk podlauhlý, smaqknutý,

úkosnvini zauženinanji hružlatý, bránicemi blanowitýmí

oddlený.
Ke aksainitnaté. Listy zperenoSlístecné : lístky bezpalisté.

Hrozny úžIal»íckowé ; stopeCky dwojCatqé jediaélio listenu* Kwty
žluté. Dlohy klíeníiu slepené,

M. žhilá. C. flavus Decafid, Cytissus Cajan Lin. Jacq.

ohs. 1. t. 1. Pliim. ic. t. 114. y. 2. Phaseolus balicu»

Rivnph 5. t. ioh. f. 2. Ke zwýší 2 mužw s wtwemi
wisutými ; rozhy oblé, hranaté, jako wšecky zelené díly

aksamítnalé ; lístky podlauhlokopinaté, králce zakoniié,
tupé nebo oslré, zpeenozebré > palisty nejmenší, wej-

ité
;
palístky šttinowité, o polowici kratší apíku;apík

kratší lístku, žlábkowitý; apíky nejkratší, hust chlu-

paté; stopky úžlabíkowé i s kwty málo delší apíku
celého, nesaucí hrozen složený, lalowitý nebo wrchoií-

kovvitý ; stopeky i s kalichy Ibarwými huaté; ko-
runy asi 3krát delší kalichu, žluté ; pavvézka wn slej-

nobarwá ; lusky árkowitopodlauhlé , zakoníte , hro-
tité, naryšawle huaté, síkowané, s oky na úkos roz-

taženými, asi 3V2" dlauhé, ernohndé ; semena 3—
4. — W Indii wýchodní, nyní w Americe horké se

sází. \.
'

Semena zralá pak wylaupaná jedí, akoli nedají se na mkko
uwaiti a dobe ztráwiti.

M. dioojbarwá, G. bicolor Decand. Cyfisus Cajan /?

l^jim. C. pseudocajan Jacq. /i, vind. t. 110, Thora Paeron
Rhced. 6. t. 13. Podobá se wehni pedešlé, rozeznáwá
se ale palístky postranních lístkw skoro jako a-
píky dlauhými, pawézkau wn nachowau, akoli koruna
ostatn jest žlutá, lusky 4—ósemennými, zelenaw a

erwen skwrnatými. W Indii wýchodní, a odtud do
Guiney a Ameriky horké pesazenú, Kwte skoro po-

iad. 1.
Semena terwenc uebo bledu žltUá w lednu zrají, jsau clmtuá
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poád zelenají. Koen dobrý proti bledici a holení zubw, listy

proti krwotoku.

SkrkawiCník. Ldpihos. Fbigbohhe.

Kalich hlubokd 2pyský. Koruna motýlowitá : pa-

wézka po slraniich ochlípená; luntk zakonily. Tyin-
ky Jbratré: trubka celá; prašníkw ó malých, zakulat-

lých, rauejších, 5 podlauhlych, pozdjších. Cnlka ni-

owilá. Blizna konená, zakulatlá, wausalá. Lusk kož-

natý , podlauhlý, sraaknutý, úkosn hružlatý. Dlohy
tluslé, klíením w listy promnné.

Zeliny, poloke. Listy z lístkw ft— 9 dlanitS složené, má-
lokdy jedoodudié

;
palisty se apíky srostlé; stopky protilisté nebo

konené. KwSty broznatoklasené, sttídawé nebo peslenné, listenaté.

Š. bílý. L. a\husLin. Blak. t. 28?. Plaik l. .052.

Schk. f. 198. L. sativus Clus. 2. p, 228./. 1. Hrách škr-

kawiný Maf. Háj. 102. — fFel. 124- Wlák, wlí bob.

Zelina. Lodvha 2

—

'X wvsoká, pímá, oblá, dula, wzh-
ru huatá, jednoduchá nebo nahoe wtewnalá ; listy

strídawé, složené z ó— 7 lístkw obwejitopodlauhlvch,

krátce mkkohrotých, wezpod huíiatých
;

palisty árko-
witokopinaté, ostré, huaté; apíky zdélí" lístku nebo
delší ; hrozny konené, delší kratší j kwty slídawé,

bezlistenené, stopekowané, bílé, dost weliké, mode
žíhané; kalich huatý: pysku hoeního celého, doleního

irojzubéhoj lusky pímé, skoro pitlaené, zdélí 3", zší-

i l", žlutawé, huaté; semen 6 welikých bílých. — W
Malé Asii, nyní w Evvrop jižné se sází. Kwte w er-
wnu, lipnu. Q.

\Ni; Wlasícii se sází na |)íci a pro semeno, kterým se lid žiwí

nebo dobytek krmí; diuti jest hoké; potebuje se též co surojiat

káwy; druhdy w lékastwí proti skrkawkám, ku kterému konci ob-
kladky z mauky jeho na pupek se kladly.

ZardÉkice. Ertthrisa. Corallenbauh.

Kalich trubkowitý, s ústím uatým, pízubatým neb
pošwowitým. Pawézka nejdelší, podlauhlá, mnohem delší

kídel a lunku divojpláteného. Tyinky 2bratré, ro-
wné : desátá bu písrosllá bu prostá, mnohem kratší

kidel, po rídku chybící. Lusk dlauhý, hružlatý, 2chlo-

pný, mnohosemenný. Semena wejcowitá, s pupem ppj
boním. <

Strmky, ke, málokdy byliny; palisty drobné, od apku oddá-
lené. Li»ty rapíkaté, Ijarmé s lichým ; listiny místo palistu dole žlá-
zami opatené. Pn a apíky nkdy ostnaté. Hrozny zdélené ; 'to-
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peCky nukdy trojaté, piblížené. KwSty Cerwené. Semena íasto

íerwene a temS strakatá, lesklá.

Z. bylinná. E. herbacea Lin. Trew Ehi: t. ó8. Lam,
t. 608. /. 2. DUL dt. t. 90. /. 106. Koen repowiiý,

zwící podsedowého, w\hání lodyhy letní, 5— 6' vvysokó,

jednoduché, asi co brko tlusté, bezbranné; listy stidn-

wé: lístky kosotwerené, lysé, zelené, wezpod nasiwé-

lé, tupé, nkdy hrotité; rapíky cel^, delší listku pro-

stedního, nkdy ostnaté; hrozny s listím stejnoasé,

prodlaužené, teba delší nežli pí; kwty ídké, troja-

té, W dlauhé, co koral erwené : pawézka kopinalá ;

kalich erwen hndý, uatý, zubw nepatrných; sto-

peky pekrálké ; lusky hruzlaté; semena žiu erwená,
skoro wejcowitá. — W Karolín, Florid a podlé Missi-

sippi, w lesech písitých. '4-.

Z. korálowá. E. Corallodendron Lin. Lam. 1. 60(S.

/. 1. Comm. amst. 1. t. 108. Sloan. 2. t, 178. Strom
zwýší 9— l:T, sliný, obzwlášt když kwte ; kmen tu a

onde ozbrojen ostny krátkými^ které u mladých stroniút

na kmenu a wtwích jsau hojnjší; wtwe rády koeny
ženau a tudy ke se potebuje k dlání plotw; kra šerá,

díwí kehké; lístky široce wejitokosotwerené, ostré,

lysé, celé, dole rozšíené, asi 3" dlauhé ; apíky dlauhé

(6"), nkdy ostnaté ; apíek koneného lístku delší po-

boních ; kwty wynikajl díwe listnw krásn miniow
erwené, weliké, newonné, mnoho medu dáwající, mra-
wcncm milého, rozpostawené w hrozny homolowité,

b—6" dlauhé; kalich uatý, ózubý; pawézka podlauhlá ;

tyinka desátá prostá, zdélí kídel ; lusky 6" dlauhé, co

prst tlusté, hruzlaté, lysé, oblé, hndé; semena krásn
erwená, lesklá. — Na Ostrowech karybejských, w Bra-

silii* Kwte w prosinci a lednu, a nemaje tenkráte li-

stí, wyhlíží zdaleka jako sukno erwené rozprostené,
pak wyráži listí. 5*

Koe«,\kúra, listy a kwty užiteíné proti nemoceíii lírudním,

listy také proti blistám.

Z. indskd. E. indica Lam. Gelata litorea Rumph 2.

t. 76. Mouricou Rhced, 6. t. 7. Kuara Bru. il. 5. 1. 19.

Strom okázalý jako dub; kmen 2 sáhy w objemu; w-
twe plné ostnw krátkých ; lístky širokowejilé, skoro

wejité, ostré, lysé, dole pi apíku žlázkami opatené ;

kwty (20—30), asi prst dlauhé, wisuté, karmasínowé,

husté, dlají hrozen pedlauhý; kalich pošwowitý ;
pa-

wézka odstálá, wejilá, poddutá ; tyinky dole Ibratré ;

lusk skoro zdéií pídí, ztlauští malíka, wáicowitý, hružla*
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ty, Ciernawý; semen G—8 erwenawych, zwící bobu, ne-

jedlých. — W Indii wychodní, Abyssinii. Kwle na za-

átku pusuchy. 5

'

Díwí mkké, neužiteCné, nehoí plamenem, uhlí ale dlaiiho

dautná. Nižádný strom w Indii tak jistý Cas nedrží jako ten; w lipnu

padá listí a kwítí wyniká; tenkrát wyhlíží z daleka, jako by jej

erweným suknem powlékl ; u prosted srpna pestane kwésti, naež
w záí jest olistn. Ryby prý íerweností kwetu zaplašeny zda-
lují se od behu; za to ale w tom ase hemží se papausky co krew
(erwenými, žlut a zelen strakatými, lori nazwanými, jižto náramný
štbetot wydáwají a mladými lusky se žiwí. Slonowé milují mkké
diwí. Ze dríwí dlají poswy na kordy a nože, z kwtu konekt,
karil zwaný. Kuru potebují proti zimnici a auplawici ; listy proti

hryzení; kwty proti wedúm a wyraženinám. W Abyssinii, obzwlá-
st w Guae hojn roste a jest krom ebenu jediný strom ; wsude
roste, kde zlato se nalézá, a protož od pradáwna potebují semena
jeho k wážení zlata: jmenají se kart, který názew dostalo záwaží
na zlato.

Plaso. Butba. RattenhClse.

Kalich zwonkowitý, Szuby : zubw 2 hoeních pi-
bh'ženych , pispojenych. Pawéxka kopinatá, odstálá ;

lunek kiwy, zdélí kídel a pawézky. Tyinky 2bratré

(9 a 1). Lusk nožnicowiiy, ploskosmaknutý, nepukawy,
nahoe Isemenný. Semeno smáknuté, weHké.

Stromy bezbranné. Listy Slístené ili 1jame, s lichým : líst-

ky palístkaté, obšírné, wejitookranhlé. Hrozny mnobokwté : kw-
ty trojaté, krátkostopeCné, pod kalichem listenenaté. Koruny tmawti
{erwcowé.

P. mdjnafé. B. frondosa Ro.xb. 1. 1. 21. Kern. ic.

1. /. 4. Hayn. 10. /. 6. Diisseld. suppl. 1. t. JO. Erythri-

na monosperma Lam. Plaso Rheed. 6. t. 16. 17. Strom
18' wysoký; kmen tlustý, nakiwly, s koen šedau,
wtwemi neprawidelnymi, rozhami pyitými ; lístky weliké.
zaokrauhlé, tupé nebo wykrojené, wezpod skoro aksa-
mitnaté; kwély welmi weliké (2"), krásné Imawoerwené.
pýím žlutým a stíbrným wystínéné, s kalichem ern
aksamitnatym, rozstawené na hrozen wisuty, na stewíc
dlauhy? koruna kalichu tyikrát delší? lusky 6" dlauhé,
2" široké, jako njaká nožnika kídlowité, na nožce a
swech béloplsnalé, na chlopních sotwa pýité, semeno
jedinké, Vjz' dlauhé, l" široké, hndé, zasladlé, siln
wonící. — W Indii wychodni na wrších. Kwte w bez-
nu a dubnu. 5*

asu horkého prý?tí se z kúry Sáwa p?kn5 íerwená, jei na
wzduchu twrdne a wychodni, indské kino slowe -, barwy brzo pozbýwá,
nezdiowáli se do lahwic ; dinti jest trpké a rozplýwá se w hub5. Zpa-
eoina kwtowá barwí bawlnu na žluto. Na wtwídi sedí uiooho Serw-
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cw, jižto šfáwb cerwenan w Ial<n proinSíínjí. Poliantí potebují dhVí
a listí k swýin obíadm.

P. nádherná. B. superba Roxh. t. 32. Strom nej-
ladnjší, pedešlému náramné podobný; rozby jsau ly-

sé, hlíidké; lístky pínkraiiblé, tupé, wezpod aksamitnalé,
prostední tebas 20" dhiubv ; koruny kalichu tyikrát
delší, veliké, pehojné, pekrásné; zuby kalichowé, ostré.— Na wrších koromandelskýeh.

.Strom nejkrásnjší, olizwlúšt když kwete ; kwty ozdohn a
žiw barwené, takže nelze nialowáníin jich napodubiti. Z kry ta-

kowá též šfáwa se prjští.

Podadí 6«

SISOJVITÉ. DALBERGIEAE.

KaLEDA. PoNGAMlA. MoNDBOHNP..

Kalich íšowitý, ózubý, úkosn uatý. Plátkw ó,

nehetnatých, w korunu niotýlouitau postawených. Tyi-
nek 10, 1 bratry cb : trubka nahoe rozpuklá, nebo s de-
sátau poloprostau. Lusk smaknuloploský , nepukawý,
zobanitý, Ipauzdrý, I— 2semenný.

Stromy indské. Listy licLozpeené z lístky stíCné. Hrozny
iižlabíkowé.

A', lysá. P. glabra Vent. vialm. t. 28. Galedupa in-

dica Lam. Robinia mitis Lin. Dalbergia arborea iVilld.

Pongam Bheed. G. t. 3. Strom íO— 50' zwýší, jehoi
kmen sotwa muž obejme ; díwí bílé, mékké ; kra a

listy wonnéí lístky 2—i^jamé s lichým, wejité, zakon-
ité, lysé, zdélí o ", zšíí 3"

, hrozny úžlabíkowé, stop-

katé, 4
— ')" dlauhé ; kwétv motýlowité, bélawé, n-onné ;

kalich pemalý, z mládí pýitý ; plátkowé nehty z kali-

chu néjící ; lusky elipliné, smáknuté, zdélí l", zšíí

'/s " ; semena 2, smáknutá, ledwinitá. — W Indii wý-
chodni na wrších. Kwéte w posuše 5'

Snadno se rozmnožuje hrízcnicemi, od IStébo roku až do
50tého semena nosí, poád zelená, kwte od d»l)na až do ledna.

Díwí k topení; koen siln wonný užitený na wredy, listy do kau-
uelí proti duúm, olej ze semen k swícení.

Siso. Dalbergia Dalbergie.

Kalich zwonkovvitý, ózubý. Koruna niotýlowitá

}

lunck z plátkinv toliko na konci srostlých. Tyinek
8— 10, bu wšech \v trubku nahoe rozpuklau spojc-

nýcbj bu dlajících swazky 2^ stejné, stíné. Lusk
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tiožnicowilv , blanowitv, smaulínutoplosliý, podlauhlý,

obak ztenený, 1— Žsenjennv, Semena smáknula,
obdálná.

Stromy, ke, asto pnnlé. Listy licliopenéi

S. sirolisté. D. lalifolia Rojeb. t. 113. Strom z nej-

wyšších ; lístky 3— 5, stiídawé, zaokraulilé, wyíznuté,

na líci Ivsé, vvezpod pyité ; laty úžlabíkowé, chudo-

kwté, listu mnoíiem kratší: lusky podlauhlé, kopinaté,

na obojím konci ostré, obyejn Jsemenné, zdélí 1^\-l\

zšíH . — AV Koromandelu na wrších. 5-
Dlíwí jádrowé slowe crntjm (Black wood) a potebuje se k

wykládání; harwy jest nášed erné s jasnými žilami, kn podiwu p-
kné, drobnowlákné, tžké, wp wod se potopuje. Na Malabaru jsau

prý kmeny 15' w objemu mající.

S. pnulé. S. scandens Roxb. t. 192. Ke po stro-

mech se paucí; listy složené z 9— li líslkw eliptino-

podlauhlých, príoslrýcii, lysých; hrozny klasowité, listu

delší; stopekv chomáené: tyinkv 2bralré : kwty rú-

iowé ; lusky zdélí prstu, árkowitokopínaté, 2— 3se-

menaé, lysé, obak ztenené ; semena 2

—

%, šedá, bez-

cbulná. — W Koromandelu. Kwéte w plíšti. ^.
Z kury dobýwají zpsob lenu, z listúw ostrých dlají 6bkÍád-

ky, semena potebují k poíišowání.

KKídlok. Pterocarpos, FlAgeIíFRUcht.

Kalich .ózubý. Plátkw ó, w koriinu itiofýlowitau

postavených. Tyinek íO: nitek rozdílné spojených.

Lusk nepukawý, neprawidelný, píokrauhlý, kídlem o-

braubený, asto bradav\inalý, Isemenný.
Stromy nebo strmky bezbranné. Listy lidiopeené. Hrozny

íižiabíkowé.

K. drakoivcc. Pw Draco L,in. P. oflicinahs Jacq. am. t.

183* /. 92. P. hemiptera Gaert, /, 'Jó6. /. 2. Strom
zwýší 30' ; kúra tlustá, wn z rezawa šedá, u wnit nare-
zawélá, erstwá, naíznuta jsauc, po nejikém ase zpeeslí
tekami krwawými, w slzv se promenujícími: strom tu a
onde poranný brzo popne se krpjemi krwawými, po
kmenu dol tekaUcími, obzwlášti; w as horký w n-
kolika minutách kehnaucími a dáwajícími hmot, nazwaný
draí kinvt amertckaa (Sanguis Draronis). Kúra, dríwí a

listy swraskavfé chuti. W twe dlauhé, po celé délce
ozdobené listím stídawym, lichopeeným, 2jamýni, lesk-

lým : lístky kopinatopodlauhlé, tupaanké, nejlysejší,

slídawé, konené IV i" dlauhé, • prostední 2"; apíky
oblé, krátké, píhuaté ; tyinky Ibralré: trubka nahoe

21
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nerozpiiklá ; lusky hladaunké, príokraulilc, korkowil',
tseinenné, po hoením swu rownaunké, be/.krídlé.

— ÍNa Cuadaliíp a Tierra-Bonibe oslrowcch. Kwle w
beznu, dubnu. 5 •

Pryskyice, drat hrwi nazwaná, jindá w lékastwí i)roti kr-
wotokm se potebowala.

K. indsliij. P. indicus JVilld. P. Draeo Lam. t. 602.

/. 2. Linfjjouni Riniiph 2. t. 70. Comm. amst. i. l. 109.

Strom \vysí)ký, kiwý; listy zdélí l', licbopecné, 2—4-

jamé : lístky stíídawé , wejité, ostré, lysé, zdéli 4",

zšírí 2"; hrozny úzlabíkowé, jednoduché nebo wtew-
naté ; kwety žluté, welmi wonné, jako chejr zlatý; tyin-
ky 2bratré (í) a 1); lusk píokrauhlý, kolem do kola

kídlem obrnubený, zvvící zlatého, oste zakonitý, u
wnil .'ípauzdrý: pauzdra o I semeno. — W Indii wý-
chodní. Kwie w srpnu, záí. 5 •

Dríwí íierweiié, jako sandalowé, likodrowé, mkké, wohné,
asto pekne miM-liowané truhlái potebují. Kwty na trliu pro-
dáwají a wplétají do wlasiw. Z kry pr>ští se pryskyice rerwená,
petrpká, proti bSbawce a bedeikúin užitená, kiwe draí krwí

nazwaná.

K. sandál. P. santalinus Lm. Strom nejwyšší ; k-
ra olšowé podobná ; wetwe stídawé ; listy stídawé, a-
píkaté, lichopcené, I -, ideji 2jamé : lístky stída-

wé, apíkowané, podkonené wtší, wejitozaokrauhlé

nebo podlauhlé, nejcelejší, wyíznulé nebo znllaené,

na líci nejlysejší, wezpod šedé ;
palisty žádné ; hrozny

úzlabíkowé, jednoduché nebo wélewnalé, pímé: listeny

žádné ; kalich hnédý ; koruna pawézky obsrdité, pímé,
po stranách nadchlípené, zaubkowané, eité, žluté,

erwené žilnaté, kídel odstálých, žlutých, zauhkowa-
ných, eiitých, lunku podlaulilého, málo naauklého,
krátkého, na konci' eitého ; tyinek 10, dwojhratrych ;

prašníky kulowaté, bílé; wajeník nožiitý, podlauhly,

srstnatý ; n'lka kiwá; blizna tupá; lusk píokrauhlý,

nožiitý, wzhriru srpowitý, lysý, na dolejším kraji kýla-

tý, po kýlu ohraubeuý blanau píeiiau, pod pokožkau
žilami bradawinatý, nepukawý j semeno 1, okrauhlé,

smáknuté, sotwa wyíznuté. — W Indii wýchodní na

wrších a na Ceylonu. Kwte w posuše. 5*
Dríwí jeho jest prawj' erucnt'/ sniuinl, co krew erwené, Per-

nS žilnaté, tžké, u wodS se potopující, luisté, západní korenného,

chuti trpké ; barwí Cerwen ; potebuje se ku kadní a do práskiiw

na íuby. Z kry prýští se Cerwená pryskyice, zpsob draí krwe.
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KOSOLUSK. DrEPAIíOCARPL'9. ScHSECKENFBUCIiTBAtlM.

Listence 2 pod kalichem. Kalich 5zubý : zub do-
lení na konci rozewený. Plátkw ó, korunu moiýlowi-

tau dlajících. Tyinek J(), jednobratrych, s trubkau
nahoe rozpuklau, riebo stejn íbralrych. Lusk smá-
knutý, ncpukawý, bezkídly, srpowity, Ipauzdrý, Ise-

menný. Semena na šew bišní pipewnná.
Ke, stromy. Listy lidiopeiené. Laty kunené.

K. scnegalskij* D. senegalensis iTfj ab> Es. Diisseld*

18. t, 19. Strom mírn wysoký : listy padaw, licho-

perené, 3— íjarmé : lístky wejité ; kwty drobné, žlu-

té, na latách konených; lusky msíité, malé, pýité,

Isemenné. — W Senegalsku. Kvvle w prosinci. 5*
Z kftry poranné prjští se kino africké, jež k nám se priwá-

ii w brylkácli drobnýd^ erných, dáwajícídi prášek lindoerwený,
trpký, skoro docela z tríslowiny jako katediu sestáwající.

pEROLfSK. EcASTAPHYtLM. RUNDHULSt!.

Kalich zwonkowifý, pídwojpyský: pysk hoení wy-

krojený, dolení na tré klaný. Koruna motýlowitá. Ty-
inek 8— 10, stejn 2bratrých, nebo 9, jichž 8 stejn
2bratrých a 9tý prostý. Lusk zaokrauhlý, blanowitý,

bezechlopný, 2wajený, Isemenný. Semeno ledwinowité.
Ke nkdy pnulé. Laty ižlabíJiowé, prídiodiolicité. Listy

lidioperené, okdy o jediném lí:>tku.

P. ivejitij. E. Brownei Pers. E. frutescens Broivn.

í. Z'2. y. I, Pterocarpus EcastaphylIumZ,iH. Ker wysoký
nebo strmek kmenu 8siewíného ; lístky ojedinlé ,

wejité nebo elipiiné, dole písrdité, zakonilé, tupé,

zdélí 4", zaíií 2'/2", nejcelejší, na líci lysé, wezpod hed-
wábité, blané ; laty úžlabikowé, mnohem kratší ; kw-
ty blawé ; tyinek 10, na dwa stejné kwazky (po ó)

srostlých; lusky asi zdélí , okrauhlowejité, nožiité,
nejtupjší, na konci málo wviíznuté a ostatkem nlky
kratikým hrotité, obzwlášt u prosted žílnaiosíkowa-
né, Isemenné. — W Indii západní a Americe jižné. \»

Wtwe psobí dáwení a ženau na stolici; zwaenina z kwtiiw
a luskli jiroti psí bsnosti ; syruj) ze kwtii proti wodnotlnosti.

DwojoK. Brya. Brya.

Kalich pídwojpyský, ozuby. Plátkw ó, w korunu
motýlowiiau rozpostawených. Tyinek 10, jcdnobra-
irých, desátá až do póla s ostatnínji srostlá. Lusk 2-

láncný : lánky Isemenné, pukawé, smáknuté, šewr
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hoení rowný, dolejší oblaiikowitý j lánek hoení n-
kdy poraclalj.

Stromy americké ; trny palistuí , lístky ojdinlé, sliIauSené,

snad spíše Slístelné, sedawé.

D. eben. B. ebenus Decmid. Aspalalhos EbenusZw.
Pterocarpus glaber Lin. Amerimnum Ebenus Swartz.

Brya P. Bronm. t. 3J. f. 2. Spartium Plum. ic. i. 240. /.

1. Strom asi 40' wysoký, s kmenem co stehno tlu-^

stým, kivvým, s koáním mnohým, rozlézajícím se, s

korau rozsedaJau, asto se slupiijící a dol jako híwa
wisící ; díwí má twrdé a tmawé hndé ; palisty prom-
ují se w trny oddlené > lístky shlauoné, wejciíopo-

dlauhlé, zdélí V»"» ^šíí ^jÁ'] kwty ped listím se rozwí-

jející, drobné, žluté, po I— 2 na stopkách ižlabíko-
wých, 2— 3, listu kratších; lusky co papír tenké, hndé,
zaokrauhloledwinovvilé, srstnaté, Isemenné. — (Na Ostro-
wech karyhejských. Kwte w beznu, dubnu. 5*

Dríwf jebo ])ro jiknaii, zelenaw žliitaii barwu jest wáženo,
tudy z Jamaíky do Ewrojyy se píiwáží a ebenem slowe, atkoli od
madagaskankého docela se lisí. KwCty zasladlé a lusky mají moc
poCišíowati jako senes ; listy potebují se proti wediim.

Podadí 7.

POMRJN07FITÉ. SWARTZIEAE.

POMEBAN. SWARTZIA. SwARTZIE.

Lupeny kalichowé díw rozwití w paup wejitoku*
lowaté spojené, pak skoro až dolu neprawideln a ja-

koby chlopnil pukající. Plátek jediný, podplodní, ro-

wný, boní nebo nižádný. Tyinek 10—ló-—25 pod-
plodních, nkdy 2— 4, wtší jalowé (snad plátky pome-
talé), ostatní dole asto píspojené. Lusk asto nožii-
tý, 2chlopný, Jpauzdrý, chudosemený. Semena míškem
odná.

Stromy bezbranné. Listy jednodiiclié nebo peenosložené

;

kwSty úžlabíkowé, hroznSné.

P. paliivý, S. Iriphylla Willd. Possira arborescens

Auhl. l> 35í>. Lam. t. 4G1. f. í. Strom kmenu 7— 8"

wysokého s korau hladkau, šediwau, díwím twrdým,
žlulawým, celislvvým; wtwe rozkladité, zawilé; listy li-

chopeené, Jjame, doicní Jlístené; lístky wajenoko-
pinaté, iakonilé, sedawé; apíky obraubené

; palisty

malé, ostré; stopky ižlabíkf)wé, 2— bkwté, lislenalé ;

kalich i 2 nebo 4 lupeniivv zaokrauLlých, prsiwých;
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plátek jediný, obšírný, žlutý, okrauliiý ; mnoho tyinek
krátkých, s pomelalýra pra.sníkem ; lusk kožowitý, o
3—4 semenecii hranatých. — W lesech guianských. 5 •

Diwoiliowé dlají ze díwí hroty na šípy, odtud juiéno lois a
fliche. Semena jsau paRiwá, takže bubu bned zapalují.

P. plstnatý. S. tomentosa Decand. Robinia Panoco-
co Aubl. t. Íi07. (krom kwtu a plodu). Strom nej-

wyšši, s kmenem X tlustými listy 2' dlauhé, z á—

7

lístkw, i s apíkem oblým a s rozhami aksamitnatých

;

lístky wajenopodlauhlé, zakoníte, wezpod aksamítnaté,

zdélí 8
', zšíií 3"

) palisty píokrauhlé ; hroziy^ mnoho-
kwté: plátek ojedinlý, píokrauhlý, žlutý; lusky smá-
knuté, fialowé ; semena .ptihraná. — W Kayen po-

dlé rek. 5.
Díwí liorké a kúra hoíejší, ronící šáwu Cerwenau, prjiky-

iCnatau, potebuje se w tisánách k wyprawení potu, a zparenina z

kwtu proti keCiun. Díwí pretwrdé, skoro neziiiaritelné, Cerwena-
wé, weiini jest wáženo ; blawn dlají z nho wesla (bois pagaie

blanc).

Kípatka. Baphja. Baphib.

Kalich oepicowitý, kwt zawirajicí, na dél pod lán-
kem pukající, pod pawzkau piímý, pak padající. Pa-
wézka odstálá, zaokrauhlá ; kídla árkouitá, zdélí pa-
wézky ; lunek ostrý. Tyinek 10, prostých. Lusk sr-

powitý. Semea 6 okowitých.
K. leskla. B. nitida Lodd. cab. 4. C. 367. Strom.

Listy lichozperené, 2jaraé: lístky wajenopodlauhlé, za-

koníte, lesklé; stopeky 2— 3, úžlabíkowé, Ikwté;
kwty bílé. — W Sierra-Leon.

Díwí, Cnm-WQod zwanéi do Anglian piwážejí a co fernambuk k
barweoí potebují.

Podadí 8.

ClTLIirKOmTÉ. MIMOSEAE.

POTUTA. EntADA. BaNDSCHF.LFEV.

Kwty mnohomanželné. Plátkw 5, oddlených.
Tyinek 10 — 25; prašníky na konci žláznaté. Lusk
smáknutý, patrn lánkowaný : chlopn asto uzráním
w slupky 2 rozdlené; lánky Isemenné; žebra stálá.

Semena tlustá.

Ke pnulé, bezbranné ; listy dwakrát peené nebo dwojenope-
ené; apíky asto w úponky wybíbající. Kwty bílé, klasené, ne-
síslné, innohé pometawé. Lusky lysé, bezbrauné, nejwlší.
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P. pomos/cd. E. Pursaetha Decand. Pursaelha Lin.

Mimosa seandens Roxh. Perini Kaku Valli Rhced. 8. t.

82—34. Faba marina, Parrang. Ramph n. /. 5. Ke
nebo spise strom s kmenem 2— 3 sáhy wysokým a llu-

6t;^m, takže jej sotwa h mužw obejmauti mže, z n-
hož wyslehijí šlahauny mnohé, díwe zelené, pak er-
nající, rozmanit prohýbané, až na wrcholky bUzkých
stromw se pnaucí, anebo, neníli jich, po zemi bžící

;

takowým zpsobem dohromady splétají (5—8 stroniw,

takže jich nelze nežH najednán porazili", jeslU dosáhly

wrcholku, spauštjí odewšad dol množstwí wtvviek
tenkých, zelených, s listím. Listy dwojzpeené, úpon-

kau ukonené: lístky 1 — 2jaoié, lísteky 2—4jamé,
obak lysé, wejité, vvykrojené, 2— 4" dlauhé, 3" široké,

lesklé, welmi hojné, takže listw jiných strom ani není

widti; hrozny úžlabíkowé na stopkách 1*/?' dlauhých,

plné kwtw drobných, bílých, wonných, lOmužných?
lusky nejvýš 2 nebo 3 na jedné stopce, déle roku zra-

jící, jako penlle dol wisící, ó— 7' dlauhé, co ruka širo-

ké, dewnaté, hned rowné, hned šawlowité, nkdy zawi-

lé, obak s krajem tlustým, hružlaté wywýšeninami po-

dlé množstwí semen; slupky sestáwají ze 2 wrstew

,

jichžto wnšná, co papír tlustá a zelená se slupuje, wni-

tní ale rusá nepuká j semen 15— 30 hokých, po je-

dnom w každém pauzdru, plochých, podlauhlých, srdi-

tých, wíce Í2" dlauhých, leskle hndých, powleených šá-

wau jakoby hlinau, jež se dá smýti, nejedlých. — W
Indii wýchodní na poinoí. Kwte w beznu, dubnu. 5»

P. hromdznd. E. Gigalobium Decand. Tuss. 1. t. 21 •

Desc. 3. t. 200. Mimosa seandens Swartz. M. seandens

americana Li>í. Podobá se pedešlé? lístky 1 —2jamé «

lísteky 2—'ijamé, obak lysé, podlauhlé, wyíznuté

;

tyinek 20—25; lusky 6—8' dlauhé, kožnaté, šww nej-

tlustších ; semena zaokrauhlá, 2' w prmru široká. —
Na Ostrowcch karybejských.

CiTLiwKA. Mimosa. SiNNPLAMZE.

Kwty mnohomanželné. Plátky 4— n , w korunu
nálewkowitau, na 4 — .) klanau srostlé. Tyinky nejdo-

leji z koruny anebo z nožky wajcnikowé wyniklé, bu
jich co ušlw korunowých, bud dwa • neb tikrát wíce

(4 — 15) Lusk smaknutoploský , I— mnoholánený :

lánky Isemenné, se žebry stálými.



Pali«t; apíkowé. Listj dwnjeno - nebo dwojnásobnS zpee-
né. Rwty rftžowé nho bílé, strbaulené.

C. ncsfejnd. M. sensitiva Lí>í. iB/fy/i. cejif. t. 16. Trew,

Ehr. t. 95. ilek. Ke zwýší muže, njnohowtewný«>
wtwe oblé, s ninoliými hny, málo liákowii podlinu-

tjnii, rusými, pyilými ; rozhy oblé, pýité ; Jisty sudo-

peren , 2janié: lísteky polowejité , ostré, wezpod
pí-iilaen chlupaté, na líci lysé, l" dlauhé, '/'

" široké,

wnilní dolení sudy premalé ; strbauly 2—1, úžlabíko-
\vé, na stopkách lapíku k-raisích ; lusky paprskowité roz-

postawené, l' dlauhé, o" široké, 4semenné. — W Bra-

silii. Kwéte w dubnu až do srpna. ^.
Lísteky dotknuty bywše zponenálila se schaiilí. Celý ke

obsahuje tríslowinu, pryskyici a sliz ; žene na stolici ; koen pfiso-

b( dáwení a utišuje prjem.

C. stydliwd. M. pudica Lin. Diet. se nat. atl. 3. /.

258. Brryn. cent. t. 28. Comm. am. t.*29. Píum. t. 202.

Zelina 2— 3' wvsoká ; lodyhv šttinaté a wice mén
trnaté : trny na konci maliko podhnuté; listy 2jar-

mc : lístky lichozpeené, tebas lljamé : lísteky b"
dlauhé, árkowité, tupaunké, brwité : apíkv a rapíky
tftétinaté ;

palisty kopinaté, brwité : stopky úžlabíkowé,
ojedinlé, kratší rapíku ; strbaui podluhowaty, mnoho-
kuely: lusky '/j" dlauhé, iVz''' široké, po kraji šttinaté,

u prosted lysé; semena i, erná. — W Brasílii. Kw-
te w beznu až do lipna. \.

Listy l)ywse prsten> dotknuty rychle se sklopujf, protož rostli-

na w hízoerJi se thowá. Koen sinradlawý a boký psobí dáwení,
dráždí, iní proti jedm ; listy prý jsaa jedowaté.

Obaloš. Inga. Ihga.

Kwty mnoliomanželné. Kalich ozuby. Plátkúw b,

XV korunu na patero klanau srostlých. Tyinek mnohu
njících, dole krátce (nkdy nejdéleji) jednobratrycb.
Lusk širokoárkowiiy , smáknuty, Ipauzdry; semena
dužninau, ídko blánkau nebo maukau obklíená.

Ke nebo stromy, asto bezbranné. Kwly klasené nebo ttr*
baulené, Cerwené anebo bílé.

O. cukrowý. I. vera //?//</. Mimosa IngaLm. Merian
snr. t. 1. Sloan. 2. /. 183. /". J. Plum. gen. t. 2.S. Strom
rtepily, se díwím twrdym, bílým ; listy jednoduše pe-
ren, 4—ajamé: lístky obwejitopodlauhlé, zakoníte,
blanowilé, lysé, tebas 6" dlauhé a 3" široké ; apík
kridlaty ; klasy úžlabíkowé, obyejn ojedinlé ; kwty
do&l weliké, bílé ; kalich chlupatý, trubkowity í koruna
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wlnatohedwábnatá, 5zubá; lusky h'' dlauhé, pýritá, žele*

navvé, o 10— 15 semenech hranatých, erných, w dužnin
bílé, sladké, dosti chutné. — W Indii západní, Mexiku,
Brasilii. Kwte w beznu, dubnu. 5-

Diwo(Jiowé a Negrowé jedí dužninu z luskw.

O. jedlý. I. Feuillei Decand. Pacai FcuilL 3. t> 19.

Strom 4' sáhy wysoký, s kmenem t;o muž tlustým, ko-

šem asi wlaskému kaštanu podobným ; listy jednoduše
peené, 3— 4 jame: lístky wajenopodlauhlé, obak o-

stré, lysé ; klasy prídwojaté, slopkaté, wejcowité, 2*/t"

široké; kwly bílé; lusky i— 2' dlauhé, árkowité, plo-

ché, lysé, asi jako swatojanský chléb wyhlížející ; seme-
na šocowicowitá, w dužniné bílé, liaubowité, sladké. —
W Peruwii; obzwlášt se sází w Lini, kdežto w každá
zahrad nkolik takowých stromw. 5"

Dužninu luskowau jako pedešlého jedí.

O. sladkij, I. dulcis JFilld. Mimosa dulcis Roxh. t.

99. Trny místo palistw nejkratší, rowné ; listy pee-
né, Ijanié: lístek peený lísteky polovviné weji-
tými, tupými, píwtlaenými, hrotitými; žlázka w roz-

poe hlawních jaem a na konci apíku ; apík srstná-

tý, kratší lísteku; strbauly kulowaté, hrozqéné ; lusky

zdélí pídi, zšíí 1", jako šraub zaloilé, ervvené, na-

plnné dužninau suchau, sladkau, erwenau ; semena
erná. — ÍNa Filipínách a Koromandelu. 5 •

Dužninu zdrawau požíwají, korau wydláwají kže.

Q^ koií paát. I. Unguis Cati ffilld. Jacq. schoinh,

t» 34. Desc. 1. . II. Plnm. am. 1. 4. Strom mírný, ko-
še neprawidclného, kry hladké, nášediwé, u wnit hn-
dé, wtwí píbakulatých, swraskalých, s trny krátkými,
podwojnými, rownýini , místopalistými j listy dvvakrát

dwojené, na rapících caulowých; lístky 1— 2" dlauhé,
8

—

VÍ" široké, welmi nestejnostranné , tmawozelené ,

wejitovvajené, wykrojené, blanowité, lysé: žlázy w roz-

porách apíkowých a mezi lístky ; strbauly hroznné,
kulowaté, na stopkách 2" dlauhých; koruny blawé ;

tyinky pedlauhé, ponachowlé ; lusky písmaknuté,
ztoené a zkraucené, z ernawa nachowé ; semen 5— G,

smáknutých, píneprawidelných, lesklých, w míšku šar-

latowéu). — VV Indii západní a Guian. Kwte w be-
znu až do kwtna. 5 •

Kúru liokau, swraskawau potebují proti zimnici, bShawkánj,

auplawici, wedin. Lusky nezralé obsaliují sok lepkawý, iwraskawý',

pa wzdud/u ernající, k barweuí údobny.

O. myddný. I. saponaria IViíld. M. saponuria Low\



Cortex saponarius Ramph \. 1. 66. Ke bezbranný,

wvsokv, konopalý, nkdy strom s kmenem rownvm, co

mui tlustým, na kunci wtewnat)m: listy peené, 2jar-

mé : lístkiiw 2jamých s lísteky wejitými, píostrými

;

dole na apíku prodlauženém iláza welíkáí strbauly

úilabíkowé nebo kowené, bwn latowit cbocbolie-

né ; kw(''ly bílé; lusky tenké, ó" dlaubé, 2" široké, s

nemnobýuii- tenkými, ernobndými semeny. — W Indii

Wýchodní na polícb. "^,5'
Kra obtrá, záparJiu nt-príjeinného ; íasto se potebuje k mytí

lilawy, protcyie léi)e istí nežli iiiydlo nebo limaiDy; též k tomu
berau listy roztluené, ježto s wodaii se pní. Takó slauží k ho-

jení uštknutí jedowatvdi wos.

O. ethiopský. I. Sassa tyUld. Sassa Bru. it. 5. /. 4.

5. Strom zwící jilmu » kmen ztlaušlí 2', z nébož tolik

klowatiny se prýšti, ze wyhlíž.íj jakoby samými kulemi

byl pokryt; listy peené, 3—4iamé : lístky I2jam^,
s lístky podlaublowejoitými ; kwty bled erwené,
okolionatolatnné; tyinky pes korunu ibratré. — W
Abyssinii. 5 .

Klowutinau se porušuje uiyrha, též z Abyssinie podiodící; u
wode ale nabýwá ókrát wtšího objemu, ímž od prawé myrliy snadno

se rozeznáwá. Tan limotaa tuží ili Škrobí" tkaniny suratské.

SucHOLEc. Dbsmabthus. Buschelzopf.

Kwpty nmohomanželné. Kalicb ózubý. Plálkw 5,

oddlenýcb, podlauble kopistitých nebo srostlých, ne-

bo žádných we kwtu nijakém. Tyinek 10, ídko :
nitky kwtúw doleních jalowých rozšícnoblanowilé nebo
nifoniié. Lusk nepetržený, bezešawý, 2chlopný.

Zeliny, byliny, ke. Listy dwojzperené : lístky Cárkowité.
Klasy žlabíkowé, stopkaté, wejcowité nebo wálcowité. Kwty bí-

lé ; tyinky pludné, asto žluté.

S. ploioaucí. D. natans Tfilld. Mimosa natans Roxb.
1. 1 19. Jacq. ecl. 1. 50. Neptunia oleracea Lour. Nili

Todda Vaddi Rheed. 9. t. 20. Pluk. t. 307./. 4. Zelina;
lodyha 20' dlauhá, lezavvá, tu a onde wzpuchlá, ímž na
wod zplýwati múze; z uzliíw wypaušlí koenv, které
do zem newnikají, prolož ji na koly we wodách zpo-
nenáhlýeh piiwazují ; listy ó" dlaubé, dwakrát peené: li-;

»lky 2— lijamé , s lísteky mnoho- (I2r) jaroými,
6'" dlauhjmi, 2" širokými, dotknutím a oa weír se

skiopujícímí; klasy žlabíkowé, wejcowilé, na stopkách
i' dlauhých, jichž hoení zelené a zpodni pometawé

;

lusk malý, l" dlauhý, plochý, erwenýi semen 8, po*
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(Jlauhlookr.iulilýil). — VVe vrodách stojatých Indie \vý-

chodní n Koinínv. Kwte |3oád. O.
Zfiina ta jest waíiwo ohyCejné, autlé a zasladlé, jež ohyejnu

s octem jedí ; tužko ale se ztrawuje. Též k wyprawení potu se po-
tebuje.

ZlAZOKWET. AdENANTUERA. DKÚSENBLME.

Kwety obojaké. Kalich 5zubv. Phitkw 5, kopi-

nal}ch, sedaných. Tyinek 10; prašníky ukonené x\kz-

kau pínožiitau, padawau. I^usk smáknul}', árkowi*
tý, na prí mnohopauzdrý, blanojvilý, someny hružiatý,

bezdužniný.
Stromy, ke. Listy dwojpeené. Kwety klasatohroznPné.

Z. rudoscmtný. A. pavonina Lin. Lam. t. 334. Jacq.

coll. \. C. 23. C)rallaria parviíoha Rumph 3. t. I09i

Rlandjadi Rhced. 6. i. 14. Strom pkného wzezení,
prcuysoky, asi tamaryndu podobný, který we lwrtém
roce dlá strmek již nosaucí a 200 let trwá i koš jeho

ozdobný ; kmen 4' tlustý ; díwí oerwenaw zlulé, ob-

zwláiit u prosted, twrdé ; rozhy lysé : listy wice

dlaulip, dwakiát peené, 4—ójam : lístky složené z

Jistekw 9—12, wajených, nejliípjších, mkkých, 2

dlauhých, \'' širokých, lysých, stídavvých, o kratikých
apících ; kwlv drobné, žlutaw, na hroznech kla-

sowirých, úžlabíkowých, asi píd dlauhých, doliromady
latu dlajících; plátky kopinaté, maliko delší kalichu;

lusky ernaw hndé, árkowité, 7—8" dlauhé, l" širo-

ké, kosowit prohnuté, wisulé ; chlopn pukajíce se

swinuji a panštji asi 12 semen, hrachu škrkawinému
podobných, co koral erwených, Iwrdých. — W Indii

wýohodní. 5-

ObyCejne sází se pro ozdoliii okolo domúw, jsa welmi titSše-

nélio wzezení, obzwlášt an w hiscídi otewenýdi, na cliloj)nídi swi-

mitýd) jsau semena erwená. Z tdi dlají matky obojky dutém, jež

nosí co amulety. Chuti jsau nepíjemné, nicmén je duidý tid jí

warené nebo rozmílá je na niauku. Též je potebují k wážení zla-

ta, pro stejnost jeji( li tíže ; každé wáží 4 grany a slowe mngjelin.

Koztlu^ené a s boraksem smíšené slauží k slepení rozbitýdi skleniu.

Z.cemoscmenij. A. falcata Liw. Clypraria a\ba fíumpk

3. A 111. Strom ozdobný, wysoký, blokorý, jehož

kos jako deštník wyhlíží; listy dwakrát priené, mnohO'
jame: lístky 10— 12jatné, s lísteky wajenými, pí-
ostrými, wezpod plsnatými, na líci tmaw zelenými

;

kwty drobné, zlulawé dlají hrozny krátké, bwné

;

lusky tenké, 4" delší, sulwa zšíí l", dost rouné; semen
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6 eliptiných, erných. — W Indii wvcliodní w lesech

ídkých. 5-
Ze diíwí jelio dulají Štíty dlaulié, ježto jsau lehké a tiiLé, tak

ze jid) nelze probodnauti. Zhotowuji též z nidi kocáliky. ne snad

pro trwanliwost, nébrž pro donmení, že na nidi rjbarení lépe se

daí.

Naditec. Prosopis. Prosopis,

Kwty mnohonianželné. Kalich ózubý. Plálkiiw i,

prostých. Tyinek 10: nilky sotwa nejdoleji srostlé.

Lusk nepetrženy, u wnilr dužninau naplnny, árkowi-

ty, smáknuty, semeny hružlaty, a mezi nimi pak od-

dleny.
Stromy nebo ke bezbranné nebo Irnaté. Listy dwojpepné :

lístkw 1—4iamvdi5 Ifstetkw mnohojainýdi, podlauhlokopinatýih

;

klasy iižlabíikowé, stopkaté.

N. klasonosiiý, P. spicigera Lin. Ro.rb. t. 63. Biirm.

ind. t. 25. /. 3. Strom ztepilý, s trny krátkými, roz-

traušenymi po wtwích ; listy dwakrát pereno, 1— íja-

nié^ tamarvndowym podobné: lísteky — lOja-nié, stíí-

né, sedawé, polauhlokopinatp, tupé. O" dlauhé, 3" ši-

roké ; kwéty drobné, žluté; lusky na pi dlauhé, t" w
obwodu, hnédé, mnohoscmenné a naplnné dužninau

hnédau, maukowitau ,
jedlau. — W Indii wychodní.

Kwte na zaátku posuchy. 5*
Hmota iiiautnatá z lusk zasladlá jí se a nmž«! se pirowna-

ti ke swatojanskéinu dilebu.

A', jehnédatý. P. juliflora Dicand. Mimosa juliflora

Sivartz. M. juliflora Swartz. Baie á ondes. Cashew. Strom
ten má kmen zatoily, 30' wysoky a wyšší, pokrytv ko-

rau tenkau, snadno se slupujíci po kusech ; wétwe ro-

zewené : listy dwakrát perené: lístky 2— Ijamé; lí-

steky 18— 20jarmé, drobniké, árkowité, piostré, i

se apikv Ivsé; mezi listkoma žláza sedawá na rapí-

ku, u jehož wzniku obak trn rownv ; kwéty rozpostawené

na klasech jehndowityth, dlauhych, sedawych, wálco-

wilych, žlutých, wisutych ; lusky S— 6" dlauhé, 3—4"

široké, nejsmaknuljši, lesklé, rowné nebo kosowilé

;

semena smáknutá, zaobalená dužninau žlutawau, slad-

kau. — Na suchoparích Jamaiky ostrowu. Kwéte w
erwnu, lipnu. 5 •

Drfwí stromu toho rydíle rostaucílio nicménS petwrdé, z ter-

wena hndé Tebas sebe sušší, poád se bortí a tudy nehodí se ke

wst^mu dílu. Petebují je ale k praceni tesaským. NejhlawnCji

ale hodí se na koly, protože ani we wodP ani we wlliké pudí; ne-

hnije. Též dáwá dobré ublí. Nauze nauila z jeho dlauhydí wlw
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de|;itj obrijCo, které ale musily se we y;odS moské moiti, aliy oclirá-

neny tiyly ped cerwy. Jeste dfile/Jtjší užitek alu jest tori, ze lu-

sky jsau dol)rau pící pro dobytek liowzí a koský, a jiíni snadno
tlustnau. Nesmjí se ale dáwati destm Dawililé ; což ani tak snadno
se státi nemže, protože stronj nese vf dobS, kdy skoro nikdá
ucprší.

Kapinicp, Acac|4. Acacib,

Kwty mnohomanželné, Kalich 4— ózubý. Plátky

4— ó, bu prosté, bu w korunu na 4— bklanau srost-

lé. Tyinky rznoetné, \Q— 200, Lusk nepetržený,
bezšawý, 2ch!opný.

Ke nebo stromy. Trny palistn, roztraušené nebo nižádné.

Kwety žluté, iiílé, ídko Cerwené, prostonité nebo Ibratré. Wíce
než pul tetílio sta rodúw.

* Bezpalisté; apíky listowit rozšíené.

K. ^ídlatd. A. alata li. Brown. Bot. reg. t. 396.

JVemll. disc^ t. \. Reich' Gartcn mag. t. 88. Ke mnohoT
wtewný, ntwi a rozeh kiwolakýcli, oblých, šttina-

tých; palisty irnowatjící, nejkratší; apíky pekrátké,
asi 4'" dlauhé, be/.listé, kolem nahoe a dole obraube-

ué kídlem listowitým, hoení obruba jednožlazá, dolení

po wtwice až k nejbližšimu apíku prodlaužená, oste
pestávyající, dwojrad brwilá: tím jsau wétwe dwojkí-
dlé } strbaulky ojedinle' nebo divojatné, na stopkách
apíku málo delších. — ÍNa Movvém Hollandu; u nás we
sklenících. ^ .

AT. eitá. A. paradoxa Dccand. A. undulata JVilld.

If^cndl. diss. t. 3. Kíek rozeh lysých; palisty trno-

waljící, stálé; apíky listowité, palovvicnokopinalé, po-

dlauhlé. nejcelejší, eité, Uilé ; strbauly ojedinlé, na
stopkách co list dlauhých. '^•

K. ritznoUstá. A. heterophylla ff^illd. M. heterophyl-

la Lam. Ke beztrný ; apíky árkovviié, listowité, obak
ztenené, ostré, píkosowité, mnohožilé, nejlysejší, te-

bas 4" dlauhé, 3"' široké, na starších wtwikách nkdy
nesaucí list dwakrát peený, tebas ijamý: lístky mno>
hojamé lístel>y árkowítými, ostraunkými ; ím wíce

jaem, tím wíce apík pozbýwá listowitosli ; strbauly i

se stopkau kratší apíku, skoro w hrozen rozpostawené.
— Na Ostrovvech maskarenských. '^.

K. pfesUnatá. A. verticillata fVdld. Mimosa verti-

rillata JFendl. colU 1. t. 30. Kíek s rozhami oblými,

brázdowanými, mrtnatými ; listy stíné, pometalé, za-

staupené apíkeiu I—2, árkowiivuia, tuhýma, obraube-
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fiýma, hrotem pichlaw^nia, ížil>ma,rozowrehvnia ? palisty

j)ri kaiclém listu 2, docela podobné a pikm ; tím zp-
soben) sestáwá každý píeslínek ze 6— 8 lístkw; klasy

úžlabíkowé na stopkách co líslky dlauhýcli, pyritech;

kwty na patero klané ; lusky mladší pípjrilé. — Na
Nowém Hollandu a Dieiiiensku.

Tyto otjry rody w zalinidárli nasicli cfiowané jsau znameoité
pometáníiii list a rozšíením apíkúw w ástky listu podobné.

** Listy dwojenopeené. Kwty úžlabíkowé.

K. marocká. A. gummifcra Jfilld. íimjn. 10. t. 28.

Stroníi wétwí pímých, oblých, bledých, blolekowa-
ných, rozeh lysých, erwenawých, prohýbaných ; listy

peené, Ijarmé: lístky Gjamé: lísteky (ijamé, árko-
wité, tupé, lysé, na líci stkwele zelené, na rubu bledší

;

žlázy okrauhlé, asto leníkými chlaupky zakryté \ rapík

lysý, spolený 2'" dlauhý, apíky polopalené; palisty

trnowité, dwojatné, šídlowité, silné, C— 9'" dlauhé, dole
srostlé; klas podluhowatý, ižlabíkowý, stopkaty ; lusk

k— b" dlauhý, G"' široký, árkouitý, plochý, pnsrpowitý,
mezi semeny popoškrcený, plsnatý ; semen (5, ol)vvcji-

lých, smaknutychi — W Africe seweroWýchodní 5*
Dáwá zpsob klowatiny arabské, jsauce pfedintlein boliatéhu ku-

pectwí w Maroku.

K. dongolská. A. Ehrenbergii Hayn. 10. 1. 29. Diis-

scld. 17. 1. 19. Ke G— 8' wysoký rozeznáwá se od
pedešlého rodu, že rná rozhy poprohýbané, trny be-
lawé, tebas l" dlauhé, listy drobné, po 2— '\ nahroma-
dné, b—9iamé : lísteky peaulle plsfnalé, a tím nasíw-
lé » strbauly kulowalé, 2— 4, nahrohiadné, jejichž slopr
ka u prosted má listen králce íšowíiý nebo na dwé
klaný} lusky árkowité^ smáknuté, zakonilé, zkraucené
a zloené, škrceninami nepetržené. — INa pustinách w
Libyi, Nubii, Dongole. \.

Dáwá iiinolio klowatiny arabské.

*** Listy dwakrát peené
, mnohojamé. Kwty kla-

sené.

K. hatechu A. Catechu jniUl. Mimosa Catocliu
Plenk 1. 730. Kerr med. ohs. h. 1. 4. Jíoxb. t. 1 7 i. Hayn.
7. t. 48. DUsscld. 17. 1. 21. Strom wysoký kmenu ne-
sliného, wLvví oblých,- listy zdélí l', dwakrát peené,
lOjamé: líslky asi óOjamé: líslckw árkowiiýcli, o-
slraunkých, obak chlaupky pitlaenými šedopýitých ;

apíky šedopýité ; žláza zpleitilá nad zpodkem apíku
a mezi nejkonenjším jamem líslekw ; trny dwoj-



•uo

atné, palistní, smáknuto, pííhákowité; klasy wálcowité,

Vl-i—2" dlanlié, stopkalé, dwojatné nebo trojatné \v

hoeních úžlabíkách ; lusky ó— (isemené, 3—4" dlau-

hé, kopinaté, smáknuté. — W Indii wýchodní. Kwete
poád. 5 •

Kiira jest trpká a horká ; z díwí wywauje se hmota, hatechu

nazwaná, již Indowé poád žwýkají s pinangem a hetlein. Mají za
to, že katedm iipewiuje dásn, že léCí prjem a bolení oCÍ. Por-
tugalané dlíijí z nho s cukrem, skoicí a jinjmi wonnjmi hinóty

caltiCky (Codioude, pastilles de Serail), jichž ped obdem požiwají.

W ústedi roz|)15wajíce iní woawý dedi a usnadují tráwení. Tu-
recké erné a wonné perly též jsau z nho dlány; wni mají wo-
dan rfižowau a ernost koptem.

K. bílá. A. verrek Perott. scneg. t. 56. Mimosa se-

negalensis Lam. Strmek ló— 20' wysoký, kmenu tí"

tlustého, kry popelawé; listy se žlazau Ijamé, lístky

I2jarmé: lísteky auzké, popelawé, l"' dlauhé ; klasy

2— 3 w úžlabíkách, 3" dlauhé, bled žluté, mnohomuz-
né ; lusky 3" dlauhé, ';V široké; semen 6, okrauhlých.
— W Senegalsku délá malé lesy. Kwéte w íjnu a/^

do bezna. 5-
Od toho stromu pfidiází klowatina senciiniein nazwaná, již

dwakrát do roka sbírají, 2 msíce po destch, od lipna až do íjna,

když kra otee, pak rydde wysdine, jiukne, a klowatinu wyroní;

po druhé w beznu, po silnýili rosádi w lednu a únoru Píedstawn-
je brylky 2—3" tlusté, okraulilé, špinaw bílé; duiti jest sladké;
oberstwuje a žiwí, takže Arabowé pocestní dlauhý as o ní moliau

žíti. W Ewrop potebuje se k tužení hedwábnýdi a bawlnnjdi tka-

nin, w barwí.stwí, Ikastwí.

K. blokorá. A. albida DelcL cí;. t. 52. / 3. A. Se-

negal Willd. M. Senegal Lín. Blak. 1. 345. Strom 30

—

40' wysoký, s korau lesklau, bílau ; trny palistní row-

né, nejkratší, nkdy docela žádné, nkdy ale pichází
ješt tetí, pometalau wlwikau irnowatjící ; listy pe-

ren, 5—8jamé ; lístky 15—ISjamé: lístekw podhu-
hlokopinatých, tupých, i s apíky a rozhami lysých; žláz-

ky mezi wšemi jamy sedawé ; klasy úžlabíkowé, oje-

dinlé, štíhlé, ídké, delší listu ; lusky auzké, ohnuté,

kožnaté, dole polosrdoité, nejtupjší, tup zakoní-
te, asi 2*/t" dlauhé, l" široké, barwy nahndle žlu-

té. — W hoením Egyptu u Syrene napí až do Se-

negalska. 5 •

Klowatina, seneijnl zwaná, nepidiází od toho rodu, jak vsbec
se domntwali.

**** Listy dwakrát zpeené, mnohojamé. Kwty slr-

baulené.

K. egyptská. A. Seyal Dlil. eg. t. 52. /. 2. fíaipi.
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10. l. 30. D/issíU {'. l. 2'2. Wapi. 2. /. 11;). Ke ane-

bo stríímek 15—20' zwýší; trny rowné, skoro zdélí li-

stu (2"); listy zpeené, 2janíié : lístky 8

—

líjamé: lí-

steckiiw podlaulilooárkowitych, lysých, 2"' dlouhých

;

slrbauly žluté, jichž po 12 w úžlabiku; lusky 4 " dlau-

\\é, 4" široké, srpowir ohnuté, ostré, lysé, Gsemenné.
— W hoením Kgyptu, Libyi, iNubii a Dongole. Kwéte
w beznu a dubnu. 5*

Od toho rodu pridiází nejwelší díl klowatinj arabské (Guinmi
arabicum).

K. zkraucená. A. torlilis Hayn. 10. t. 31. Disseld
17. t. 20. A'. Seyal Sicb. Mimosa tortilis Forsk. Strom
pedešlému podobný, 40— GU' zwýsí, 3— 4' zllauští; wé-
twe hndé ; Irny dwojainé, palistní, rovrné, listu krat-

ší : listy 2— íjanié: lístky Sjamé : lístekw pcdlaulilo-

cárkovvitých, tupých, pýitých; apík pod každým ja«
inem žlazau opatený; strbauly úzlahíkowé, ojedinlé,

i se stopkau listu kratší; lusky asi á— 1" dlauhé, éárko-
wiié, erwowité zkraucené, tupaunké, mnohožilé, nejly-

sejší. — VV Kryptu u Syene. Kute w listopadu a pro-
sinci. 5*

Též poskytuje klowatinu arabskau.

A', ierwaiá. A. Adansonii Guill. et Per. Gommier
rouge Adans. Strom 30—40' zwýší ; ostny dwojalné,
palistní, rowné; listy peené, ójarmé : lístky lijamé:
lísteckw úzkých; apíky Ižlazé ; strbauly úžlabíko-
^vé, hromadné (3— í), žluté, mnohomužoé; lusky auzké,

ó " dlauhé, * 4" široké, hružlaté, pýité. — Podlé Sene-
galu eky. Kwéle w záí až do listopadu. 5*

Klowatina, již roní, jest erweDawá. Maurowé jí sbírají a
inírliají s bílau ; též ji jako kru, listy a nezralé lusky tritce duitna-
jírí potebují proti bbawce. Lusky obsahují šáwu íerwenawau,
ježto kehne w zpsob kina, jehož užíwají k wydiáwání kozí a k
barwení.

K. prawd. A. vera Wdld. Mimosa nilolioa IJn. Lo-
btl. ic. 2. /. 94. /. 1. Hayn. 10- t. 34. Dfisseld suppL 3.

/. 15. ITapi. 2. t. 178. Strom mírné wýšky ; wétwikv
hnédé, lysé; trny krátké, dwojalné, palistní, rowné;
listy lysé, peené, ójamé : lisikv 8

—

lOjaníé : lístkinv

podlauhloárkowitých, tupých, 4'" dlauhých ; apíky pý-
ité, mezi každým jamt-m žlazau opatené j slrbauly
po 2— ii w úžlabíkách, kulowaté, žluté, mnohomnžné,
na stopkách listu 3krát kratších, obzwlášt na hoením
lánku pýitých; luskv wisuté, nožiité, 4" dlauhé, '/j"

široké, plochosmaknuté. skrcenohružlaté: lánkw pí-
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okraulilých, podló kraje nepravideln síkovaných, line*

dé, nejlysejší, 3— Gscinenné. — Z Egyptu až na Sene-
gal- 5-

2 ní téX se prjští klowatina, aríibsliau zwaná.

K. helotrná- A. arabica JFilld. Haxjn. 10. 1. 34*

Dusscld. n. /. 18. tFagn. 2. t. 171. Mimosa arabica

TMm. Roxb. 1. li 9- Osirobyl. Strom nysoký, kmenu
trocbu kiwébo, l' tluslého, kúry erné, nerowné; irny

palistní dwojatné, jeden l'/t" dlaubý, druhý kratší, ro\v.

né, silné, bélawé ; listy 4—Ojamó : lístky JO—20jamé:
líslekuw podlauhloárkowitých ; apik se zlazau pod
nejdolejším jamem a nkdy mezi nejhoejším ; strbau-*

ly stopkaté, 3— 4, úžlabíkon^é, žluté, woíiawé ; luskv
6" dlauhé4 crié, hrnžlaté, zmládi béloplsnaté, pak o*

lysající ; semena hnédá, wejilá. — W Egyptu lioeníin,

Arábii, Indii wýchodní. Kwte dwakrát do roka, w du-

bnu a listopadu. 5-
Strom w Egyptu slowe sani, a jest prawá Acricía fili ŠpinU

aciiyptin a mclnenn starých, též slowe cnchia. Z kmenu prýští se

wfibec známá klownlina arnhshá na zpsob frwíkw a slz. Ta šfáwa
wSud*; slauž poirawau, obzwlášte stieraciiin a karawanain. Codenntí

prý na muže 12 lotiiw staCí. Jiné stromu ástky swraskují. Šfawa z

nezralýdi luskíiw wytlacená a zawafená (Succus Acaciae Tefaejslauží

k wydSláwání kozí a barwení na cerno, tóž ptotí rozdílným nemo-
cem, n. p. krwotokúin, k upewnení ziibiiw a t. d.

K. niUhd. A. nilotica Ddil. Blah t. 377. Plcnk U
731. Diíssdd. 17* t. 17. Podobá se welmi pedešlé?
wétwe jsau ale erwenohnedé, méné pýité; trny toli-

ko Ví" dlauhé ; lusky skoro lysé. W hoením Egyptu
až do Senegambic.

Koní málo klowatiny ; kúra trpká potebuje se proti b-
hawkám ; nezralé lusky, uelneh jmenowané, k wydeláwání kozí.

K. cesnckowd. A. arnesiana JFilld. Mimosa íarnesi-'

ana Lin. Duhám. nov. 2. t. 28. Aldin. farv. p. 2. 4. 7. ít.

Strom 1 iS— 20' zwýší, s korau ernawau 5 rozhy hnédé,
našcdiwelé, drobnice bradavvinaté ; trnv paHstní dwoj-

atné, kratiké, rowne', bélawé ; listy peené, h—Hja*
mé: lístky IS—20jamé : lisiekw árkowitých, lysých,

ostraunkých, nejodsláleji zperenožebrých; apík nad
Zpodkem žhízu nesaucí, i s ástkami swými pýilý ; sti-"

baulv 2—'í, ližlabíkowé, na stojikách bMatvo pyrit Vch,

listu kratších; kwty lysé, ninohomužné ; lusky oblé,

obak ztenené. — Na Doniiní^ti ostrowé a odtud dd
Ewro|)y jižné a Afriky sewerné penesená. 5-

Kra koi-enowá esnekem zapScliajírí slauží k wydláwíuf kozí

a barwcnf na Cerno; Insky dobré proti anpiawici; šáwa z nidt žlu-*
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P.iatrá jest tnbá»tak ze porcnián jí lepiti se mže; též místo dnbenek

na iakaust se mže ^zíli ; semena jsaii ostrá a zapádiajf Sesnekem.

A', wíjaivá. A. tortuosa JVilld. Mimosa tortuosa hin.

Strom anebo ker wétwí rozložených, zprohybanych, pí-
hladkých, hndých ; trny dwojené, rowné, ^\t dlauhé,

bílé, zpodinau spojené, 9 tu jakož i apíky pýité ; hsty

po 3—4 pohromad : hstky 2— 4 jame, podlauhlé, lysé; me-
zi sudau prwní neb i mezi poslední žláza hndá ; str-

bauly ojedinlé, žluté, na stopkách ^/z" dlauhých, sehnu-

tích, siln a nepíjemn zapáchající ; kalich a koruna
Szubé : tvinek 20—25 ; blizna ostrá ; lusky príoblé, na-

puchlé, obak ztenené, ernawé ; semena obwejcowitá,

cerhá. — Na Jamaice a sw* Tomáši. 5* ^•
Z ní prýšti se klowatina, ježto na Jamaice jako arabská se

potebuje. Wšecky ástky její jsau cliuti welnii trpké.

K. uforniá. A. Julibrissin Tfllld. M. Julibrissin. Scop.

iUl. 1* /. 8. M. arborea Forsk. Strom 30—50' zwýší,

bezbranný; smítky a rozhy lysé; listy perené, »S

—

r2jamé: lístky 30jamé, lístekúw polowinopodlauhých,
dole jako uatých, ostrých, píbrwitých, -4" dlauhých;
apík nad samým wznikem opatený žlazau okrauhlau,

zplešlilau, i s ástkami swými pyrity ; strbauly ojedinlé,

úžlabíkowé, na stopkách pýitých, listu mnohem krat-

ších; kalich celý a koruna na konci pýité: tyinky
pedlauhé ; luskv hlanowiié, 6" dlauhé', l" široké, na-

lindle rusé. — W Malé Asii a nyní podlé Moe ste-
crozeraního w Enrop se sází. Kwte w lipnu až do
záí. 5 •

KwSty wonné slauií za thé na místo kwtu lípowého.

K* zawilá. A. virginalis Pohl. Mimosa cochliocarpa

Gomez. Strom zwýší jablon ; kra tlustá, rozsedalá, wn
z erwenawa šedá, u wnit ernoerwená, pewíáknatá

;

lístky a lísteky 3jaraé, lysé : lísteky wejitokopinaté,

zakoníte, písedawé, 1—2
" dlauhé, pibírawé ; strbau-

ly ojedinlé nebo podwojné, pímé, dlauhostopkaté \

kalich pemalý, ozuby ; koruna nálewkowitá, ostroušlá
;

tyinek 20 i wíce, jednobratrých ; blizna dwojitá; lusk

dlíiuhý, zawilý ; semen mnoho obwejitých, do póla b-
lostných a šerých, lesklých. — W Brasilii obecná na
wrších. Kwte %v beznu a dubnu. 5«

Od ní |»orJiodí húrn swrrtskawn, Irasilská Ci hnrbatimao (rortex

adstringens brasil., barbatimao)^ ježto se wydíwaluje proti bPliawkáni

poasným, slizotokiin. Jiná kíira, jurema^ podobnýcli jest auinku^,
a pochodí od obzwláštníbo rodu kapinice w Brasilii rosíaiicí.

A', jedld. A. esculenta Flor. viex. Strom kapinici

28
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wonné podobný, bezbranný, lysý ; apíky pitlaené pýité,
bezžlazé, neobraubené ; listy peren, skoro 12jamé:
lístky 30— SOjanié, lístekw árkowilých, ostrých

;

strbauly dwojatné, stopkaté, rozstawené na latu konec*
nau ; kwty bílé, lOmužné; lusky árkowité, ploché, lysé,

dole dlauze ztenené. — W Mexiku. 5*
Lusky guaxe jmeuowané jedí.

Da-ura. Parkia.

Kalich trubkowitý: kraj 2pyský, s pyskem hoe-
ním 2zubým, dolenini 3zubým, díw rozwití chlopnitý.

Plátkíiw ó, pístejných : hoeni málo širší, díw rozwití

sklimenochlopnité. Tyinek 10, podplodních, Ibratrých.

Lusk mnohosemenný , 2chIopný : slupka chlopowá
wnitní rozdélitelná, co pauzdra maunatau hmotau na-

plnná.
D. kocnnd. P. africana R. Broivn. P. biglobosa 7?.

Broivn. Jnga biglobosa Pall. Beauv. ovar. 2. 1. 90. Mimo-
sa bigloboSa Jacq. am. piet. t. 2G2. f. 68. Strom mírný,

bezbranný 5 listy peené, 20jamé : lísteky tebas 80jamé,
lístekw auzkých; žláza u dola rapíku ; rapík bezžla-

zý ; strbauly dwojatné, na stopkách Va stewíných;
lusky dlauhé, ulitowit zatoené, naplnné deném mau-
tiatým.. — W Owáru a w Indii wýchodní. Kwie w kw-
tnu až do srpna. 5*

De lusliowý i)otebnjí k barwení a hotowení nápoje pí-
jemného. Semena, da-urau zwaná, hoká praží jako káwii, tran

a s wodaii dlají cálticíky, ježto co koení pridáwají do jídel; též

ze Sudami do Ewropy se piwážejí a nazýwají oredi ili káwu guru.

Zhnilé wode ujímají cliut smradlawau, protož karawany je pi sobu

iiiíwají.

Podadí 9.

JAKOROJFITÉ. GEOFFREAE.

PoDZEMNICU. ArACHYS. ErDEICHEL.

Kalich dlauhotrubkowý, stopekowitý : kraje 2py-

ského. Koruna obrácená. Tyinek z uští kalichowého

wynikajících, 9 spojených, plodných, desátá prostá, po-

metawá. Wajeník nejdolji w trubce kalichowé wáz-

naucí, podepený o nožku krátkau, po odkwtení pro-

dlauženau. Cnlka niowitá. Lusk wajenopodluho-
watý, obak tupý, hrbatý, hružlatý, žílnatosíkowaný, kož-

natý, nepukawý, 2—4semenný. Semena hrubá.



P. olejna. A. l)ypogaea Lin. Trew Ehr. t. 3. f. 3.

J^m. 1. Gló. Diet. se', not. all. t. 254. 255. Chamaebala-

nus japonica Rumph b. t. 15G. Mandabi Marcg. t. 37.

Zelina wyhánjící l koena nkolik lodyh tupé tyrhra-

ných, zelených, po»aerwenalých, huatých nebo lysých,

položených, a z kolín-ek koeny wyhánjících, co brko

tlustých, tebas sáh dlauhých ; listy stidawé, sudope-

ené, 2jamé: lístky dolení obvvejité, hoení obwejito-

podlauhlé, nejtupjší, brwité, na kratikých apících,
2" dlauhé, i" široké; apíky hoení 4" dlauhé, dolení

kratší, žlábkowité, hranaté, huaté
;

palisty asi Hi' dlau-

hé, kopinatoárkowité, ostré, mnohožilé, do ','4 s a pi-

kem srostlé , brwité ; stopky na dílu lodyhy zpí-

meném ojedinlé, úžlabíkowé, nesaucí kwt ryzí, den
trwající, jalowý 5 na dílu lodyhy se plazícím kwly bí-

lé, na stopce niowité wisící, do zem wnikající a nesau-

cí lusk asi 14"' dJauhý, 6'" tlustý, oblý, barwy zenio-

wé ; semena 2— 3, erwená, u wnit bílá. — W Ame-
rice horké, odtud penesená do Afriky, Asie, ano-

brž i do Evvropy jižné, Kwte w erwnu až do srp-

na. O.
Semena diutnají jako fasoly, upražená ale jako lískowé oe-

chy, špatnji ale. Pražená obzwlášte k aji se jedí; psobí ale hlawy

bolení, když se jich mnolio sní. Ze semen wytlaCuje se dobrý olej,

uiandlowéiiui podobný. Koen mrcasatý má bambuliuky jako hrách

weliké, jež potebují jako sladké dewo. Sázejí je do pdy lehké na

pole nebo nkam do kaiitu w zahrad ; lodyhy se plazící zatlaují

ta a onde do zem, aby wíce luskw nasazowaly; po msíci jsau již

lusky zralé, a to trwá 2 léta; když lusky zaínají býti drobné, lesy

se wytrhaj', a pole náleží promniti.

Tajitka. Yoandzbia. Angola - Erbse.

Kwty mnohomanželné: obojaké, wnjší jalovvé, 2lí»

slenené ; kalich zwonkowiiý ; koruna motýlowitá ; kídla
rownowážná. nlka kiwá, chlupatá. Kwty samicí

píojedinlé, na stopce ohnuté, plodné; kalich zwonko-
witý : koruna a tyinky nižádné; wajeník 2wajený.
Cnlka krátká. Blizna hákowitá. Lusk podzemní, za-

kulatly, dužnatý, pometáním Isemenný.
T. podzemní. Voandzeia subterranea Pet. Thuar,

Glycine subterranea Lm. dec. t. 17. Crvptolobus africa-

nus Sprcn^. Voandzu Flac. mad. 118. Mandubi de An-

f;ola Mareg. Manobi Laert. arn. c. 13. Zelina plaziwá,
odyh tenkých; listy na dlauhých rapících 31ístené, ly-

sé: lístky podlauhlé, lichý apkowaný; stopky úžla-

bíkowé, ojedinlé, nesaucí dwa kwty drobné, žlu-

28*
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té, ježto pokwotše vvníkají do zem, a wzrostají XY

lusky linod' ; semena 2 — 1
,

jako hrách. — Na Ma-
dagaskaru, Mauricii, w Angole, w Surinamu a w Bra-

siHi. O.
Semena nezralá i zralá se jedí. Rostlinu náleží dobe zalé-

watl.

SiJCHOLUSK. AndIRA. KoHLBADM.

Kalich ihowitozwonkowitý , ózuhý : zubw pí-
stejn}ch, ostrých, rowných. Koruna motjllowitá : pa-

wézka zaokrauhlá, wykrojená, delší lunku. Tyinky
2bratré (9 a 1). Wajeník Swajeciný. Lusk nožiitý,

zakulowatlý, twrdaunký, Ipauzdrý, Isemenny, uzrálý,

2chlopný.
Stromy bezbranné, palistité. Laty konené. Kwety nacliowé,

— Tuze podobné jakorm.

S. hroznafý. A. racemosa Layn. t. 601. /. 1. Voua-
capaua americana ^ubl. t, 373. Strom k wýšce 40— 50'

dospiwající s košem wetewnatým, pepkným, s kmenem
S' tlustým; listy lichopeené, 4—Gjamé: lístky wejito-

podlauhlé, zakoníte, tupé, nejcelejší, 2" dlauhé^ \" ši-

roké j kwety latnatohroznné na konci rozhowém, drob-

né, nachowé ; lusk zwící slepiího wejce, zelenawý, bíle

pozbádaný ; semeno I, twrdé, weliké, erwenawé, jádra

hokého, hnusného. — W Kaycn a Brasilii. 5-

Piso prawí, že jádro rozmlnné po skrui)ulu užito mofí Mí-
sty, wutsí dawek ale otrawuje ; taktéž i kíira iní. Z pewnélio díwí
dlají rozdílné náadí.

S. kopinalý, A. inermis //. B. et Kunlh. Geoffraea

inermis Sxoartz. Wright. phil. trans. 1777. t. 70. Plcnk t.

577. Dlisseld. 12. t. 13. Strom mírné wýšky s korau
ze siwa popelawau ; wtwe hladké, rozložené, oblé, bez-

trné; listy lichopeené, 6—Tjamé, zdélí, lysé : lí-

stky wejitokopinaté, ostré, konený 5" dlauhý, poboní
trochu kratší, ostré, krátce zakoníte; palístky u kaž-

dého jama dwa šídlowité, dwakrát delší apíku ; kwe-
ty nachowé, pemnohé, neweliké, nejkratšeji stopeko-
wané, rozpostawcné na latu obšírn.'.u, konenau, pewéte-
wnatau 5 stopka, její wšecky ástky a stopeky i s kali-

chy wceowitými , rezaw pýíté ; lusk okrauhlý , ná-

twrdý, Ipauzdrý. — Podlé ek w lesech na Jamaice,

Martinice, Porto-Rikku, Domingu, w Guian. Kwte w m
kwtnu až do lipna. 5'

Kra (Cortex Cabbaggii nebo Geoílraeae jamaicensis) násilnS

pojišuje, a jelikož dáwení psobí a omaiiiiije, již se nepotebuje.
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5". zadaený. A. retusa H. B. ct Kiinth. GeotVraea

relusa Lam. t. (502. f. 2. Bondí diss. de G. //g. Strom

iijírné wýšky, í jehož kry se prýští šáwa pryskyiná,

erwená; wlwe oblá; listy lirhopeené , ó—Gjamé

:

lístky wajené, j^atlaené, powyíznuté, obak lysé, we-

zpod šedphndé, 2" dlouhé, i" široké ; kwty erwené,
rozpostawené na latu konenau, obšírnau, složenau z

hustých, mnohokwtých hrozníkw, — W Surioamu,

Kayené. 5"
Od nho pridiáz kúra hlhlowá surinatnshá (Cort. Geotf, «ii-

rinaineosis), ná^iln pojišující.

S. žawský. A. Ilorsíieldii Lcschen. ann. mas. 16. /.

25. Ke 3— 4' wysoký, hnedokorý; hsty lichopeené,
1—2jamé: lístky wajené, ostré, lysé; kwty newonné,

bílé na hroznech konených, bwných ; kalichy u dola

nahoe hrbaté; lusk wyschlý, oliwUowitý, Isemenný. —
Po wrších na Záw.

Lusky welmi jsau tam váženy, majíce moc rozdílné nemoci

léiti a jedy kaziti ; rJiuti jest iioké a kus stojí 6—12 kr.

Jakor. Geoffrota. Geoffroyb.

Kalich w pólo na patero klaný, zwonkowitý, pídwoj-

pysky. Koruna raotýlowitá : kídla a lunek pístejné, krat-

ší nežli pawézka. Tyinky 2bratré (9 a 1). Wajeník 2-

wajený. Lusk peckowitý , wejcowitý, obak brázdau

znamenaný, Ipauzdrý, Isemenný, u wnit 2chlopný. Se-

meno tlusté.

Stromy americké. Listy licbopeené. Hrozny úžlabíkowé,
Bukdy laty.

J. fniatij. G. spinosa Jacq. am. t. 170. f, 62. Um-
í Marcg. t. 121. yi 2. Strom neauhledný, wtewnatý,
pímý, 12slewíný; trny ídké, šídlowité, asto palené,
po kmenu a wtwích tlustých; lístkuw 13— 15, podlau-

hlých, tupých, lysých, nejcelejších; hrozny jednoduché,

husté a úžlabíkowé, 3— 4" dlauhé ; kwty nejkratšeji

stopekowané , korun špinaw žlutých, daleko široko

smrad rozšiujících; lusk podobá se mandli, swží se

slupkau nejaulleji plsnatau, zclcnaw žlutau ; dužnina

mkká, sladká, smradlawá, zažludá, prsty skwrnau hn-
dau, tžko wyprawitelnau zaneišující ; semenu ztuha s

dužninau spojené, jádra bílého, maunatého, swraska-

wéhu..— W Brasilií, Karlagen, w lesech poujoských. 5-
Dužuina surowi psobí dáweuf; lusky ale waií, a i se scuic-

acui k uiasu nebu rybáiit na místu clileba jedí.

J. hlíitopudnij. G. vermiíu{ja Muri. Audiru Ibaianba
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Piso t. 81. Strom zwici mírné hruše, beztrný, de-
wa twrdého, kry šedé; líslkw í>— 10, podlauhloweji-

tých, asi listu bobkowému podobných, menších ale, se

žebry wezpod hndoplsnatými ; apíky bezkídlé ; kw-
ty na latách konených, wonné, nachowé a modré; lusk

jako wejce slepicí, ernawý *, semeno zwící kulky mus-
kátowé, twrdé, jádra trpkého. — W lesech brasilských.

Prážek ze semena ii Portugaliiw platí wýborjm posted-
kem proti tasemci; nesmí se ho aai skrupul užiti, nemáli jedowat
psobiti. Semena slowau anijclim.

J. Jiolíkatý. G. spinulosa Mart. Rozeznáwá se

od pedešlého listy trojjamými, lístky dole wejitými,

tupými, na rubu síkowanožebernatými a pýitými, a-
pikem kídlatým, píkolcatým, latami odstále hroznatými,
-— W Brasilii.

Semena jeho jako pedeSlého se potebují a taktéž slowau.

OwLÁEií. Brownea. Brownee.

Listence 2 srostlé, pošew na dwé klaný dlající.

Kalich na patero klaný, barwený, s trubkau stálau, ušty

dlauhými, asto rozdíln spojenými. Plátkw h, nehet-

natých. Tyinek 10— tó, srostlých w trubku tam na
dél rozpuklau, Ibratrých. Wajeník nožkau na kalich

pirostlý 5 nlka niowitá. Lusk Ipauzdrý, maohose-
menný, šawlowitý, smáknutý. Semena wejcowitá, wlá-

kny haubowitými owinutá.
Strmky americké. Listy sudopeené, mladší bwné, lístky

k boku ochlípené. Pupeny dlaiize palistité. Kwty z paupat úžla-

bíkowýclij swazeCnostrbauIenýcb.

O. ríe. B. Rosa Pers. B. Rosa de monte Berg.

•phiL trans, 1771. 1. 8. 2. Lam. t. hlh. y. 3, Ke ozdo-
bný, zwýší 2 inužw; listy sudopeené, 2—3jamé:
lístky 4" dlauhé, wajeonopodlauhlé, zakoníte, kožowité,

nejcelejší, nejlysejší; kwty hust strbaulené, ržowé,
obklíené pokryvvkau z lístkw píokrauhlých, stechowi-
tých, z mládí píaksamitnatých : tyinky dwakrát delší

koruny. — VV Kolumbii na wrších, w zahradách na
Guadalup pro ozdobu. Kvvte w lipnu.^l.

O. cerwcoivý. B. coccinea Jacq. am. t. 121. Ijmi. t.

575./. 1. Strom 15—20' wysok;ý ; hsty 2—3jarmé: lí-

stky wajenopodlauhlé, zakoníte, 3" dlauhé, i" široké ;

kwty šarlatowé, 3
" dlauhé, po 10 we swazek shlaue-

né ; stopky i s rozhami lysé. — U Wenezuely na wr«

ších. Kwte w lipnu, srpnu. 5*
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ZwaPenina z listí obau tecb rodíi proti zlaté žíle. Kwty
inírnS potišíují.

SlLOWoS. DlPTEKIX. TONKABAUM.

Kalich s trubkaU/ ihowitau : ušty 2 hoení wt-
hi, piístejné, kídlowitc', 1— 3 dolení menši. Plátkw 5,

w korunu motylowitau rozpostawených. Tyinek 8— 10,

srostlých w trubku nahoe rozpuklau, Ibratrých. Cnl-
ka wzstaupawá. Lusk wejcowíiý, písmaknutý, tlustý,

2chlopný, ipauzdrý Jseinenný. Semeno wejcowitopo-

dluhowaté, w pauzdru wisulé.

Stromy. Listy siidoperené, kožowité. Kwety latnené.

S. obecný. D. odorata JFilUL Baryosma Tongo Gaert.

1. 93. Coumaruna odorata Aubl. 3. t. 29G. Lam. t. 601.

Desc. 1. t. \11. Strom 60— 70' zwýši, Vlí ztlauští; dí-
wí bílé, twrdé, celistwé, u wnit hndé ; wtvve zawilé,

rozkladité; listy stewíné, stídawé : lístkúw 5—6, stí-

dawých, písedawých, wejitopodlauhlých , zakonitých,
celých, lysých, tuhých; apík ryšawý, obraubený, ukon-
ený dlauhým hrotem; kwéty fialow nachowé, na stída*

wých hroznech dlajících latu konenau ; lusk tlustý, žlu-

tawý, dužnatý, wláknatý} semeno IV2" dlauhé, jako ho-
ké mandle wonící , koenné. — W Guian. Kwte w
lednu, únoru. 5«

Semena slowaii tonka a potebují se k sílení nerwúw a wyhá*
nní potu. Rozmlnné pridáwajf se do tabáku šTuipacího, jenž na-

hýwá tudy píjemného zápachu. Kreolowé kladau je do ještíkw k zapu-

zení hmyzu. Kra místo guajaku se potebuje.

S. slínolistý. B. oppositifolia JVillcL Taralea oppo-
sitifolia Aiihl. t. 298. Listy stíné? apík neobj-aubený;
lístk 6— 8 pístíných

; pysk kalichowý dolení na tré

klaný i tyinek 10. — W lesech guianských.
Od tolio picliází též tonka, sotwa palec dlaubá, již Angliané

piwážejí.

Podadí 10.

KASSIOWITÉ. CASSIEAE.

MoRINGA. MORINGA. MoRINGA.

Kalich z 5 lupenw pístejnýeh, podlauhlých, pa«
dawých, krátce srostlých. Plátkw 5, pístejnýeh, po-
dlauhlých : hoejší wzstaupawý. Tyinek 10, nestej-

ných, prostých, nkdy S jalowých. nlka niowitá, o-
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sirá. Lusk šešulinowiiý , 3clilopný. Semena trojboká,

na sted plodu píipewnná.
Stromy bezbranné. Listy 2—Skrát perené, s lichým. Hrozny

latowité.

L, olejodamá. M. pterygosperma Gaert, t. 147. M.

oleiíera ham. t. 337. Guilandina Moringa Z,m. Jacq. rar.

t, 461. Hyperanthera Moringa Vchl. Morungu Rheed. 6.

t. JI. Riimph 1. t, 74. 75. Balanus rnyrespica Blak- t.

386. Strom prostední wýšky, 25' wysoký, kmenu dwoj-

stewíného , wtwí nemnohých, pímých , kry šedé,

bradawinaté, etkwi chutnající; listy dwakrát anebo ti-

krát peené, na loket dlauhé : lístky stíoné, složené z

5— 9 lístekw obwejitých, nestejných, tupých, na kra^

líckých apících, zelené, nejlysejší, nejcelejší, tupé,

sotwa V/' dlauhé: tím strom málo stínu dáwá ; kwty
bélawé, obojaké nebo muohomanželné, rozpostawené na
lat konené, složené; stopka a jeji díly blaw pýité ;

kalich též blaw pýitý ; koruny žlutawé, wonné; lusk

asi zdélí stewíce, ukonený dlauhým hrotem, wálcowi-

tý, skoro 3boký, na dél brázdowaný, mnohosemenný \

semena w deni haubowitém, mdlém, Sboká, hran w
kídla rozšíených. — W Indii wýchodní, odkud do
Ameriky horké penesená. Kwte od erwna až do
srpna. 5'

Semeno, lehctioivými nazwaná, mají jádro blawé, z nShož
wytlaCiijí wýborný olej {helienowý) , který nikdy nežlukne a proto

jej potebují k wytažení a zadiowání woiiawýcli ástic ze kwetw.
Jinak ale jsau semena ostrá, horká a ženau ua stolici i psobí dá-
wení. Koi-en ostrý a paliwý jako ken potebují nastrauhaný na
maso a ryby. Kra též w lékastwí užiteCná proti otokm nohau,

kurdjím, dnám; Ifáwa wyhánf prý baráž (hada jedowatého) z domu.
Lusky nezralé sweží jedí anebo mídiají je s jinými pokrmy. Ho-
lubi rádi kwSt toho stromu zobají.

DRezowec. Gleditschia. Gleditschie.

Kwty obojaké anebo pometáním jednopohlawé.
Kalich z 3, 4 anebo 5 lupenw stejných srostlý, mísko-

witý. Plátkw co lupenw, z trubky kalichowé wyni-

klých, nkdy jich na prwní pohled mén, nkdy pome-
táním aneb srostáním dwau w lunek. Tyinky zdélí plát-

kw, jim stíoné nebo pometáním skrownjší. Cnlka
krátká. Blizna nahoe pýitá. Lusk nepetržený, u wnil
hranicemi mnohopauzdrý, dužninau wíce mén semena
zaobalující opatený, ídko Ipauzdrý, mnohosemenný
nebo wyschlý. Semena smáknutá.

Stromy, wStwicKy uadúžlabíkowé asto w trny wíítewnaté
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proinDené. Listy sudo- nebo lidiopeené u jednoho rodu. Kwty kla-

seoé, zelenawé.

D. dlauhý. G. triacanlhos Z/i>i. Duhám. 1. t. 105. —
nov. 4. t. 25. Kcm, t. 42. Mickr. arh. 2. t. 10. Schk. l.

356. Strom 40—60' zwýší, trnatý, trny silné, 2—4" dlau-

hé, jednoduché nebo trojdílné, nejdoleji smáknuté, o-

statn ale oblohomolowité ; nkdy trny docela chybují j

pod nimi listy chomáené, sudo^ nebo lichoperené,

11 — 14jarmé: lístky árkowitopodlauhlé, nejtupjší, zej-

kowané, wezpod na žíle pýité, l" dlauhé, sotwa */?" ši-

roké, též asto dwakrát peené ; kwty drobné, zele-

nawé , rozpostawené na hrozny jednoduché, s listy z

ok wynikající; lusky delší stewíce, zšíí 2", wisuté, nej-

smaknutjší, nkdy zkraucené, erwenaw hndé, nej-

lysejší; semen lO—20, obklíených dužninau sladkau.
— W Americe sewerné, na horách Alleghanských, u
nás skoro we wšech zahradách. Kwte w erwnu a

lipnu. 5»
Dužnína laskowá ažíwá se proti kaSIi ; též se z ni warí ine-

dowiqa.

LiBowBC. Gymocladus. Chicot.

Kwty pometáním dwojdomé. Kalich trubkowitý,
na patero klaný. Plátkw 5 , stejných , podlauhlých,
njících. Tyinek 10, zawrených. Lusk podiauhlý,
tlustý, u wnit dužninau naplnný.

L. kanadský. G. canadensis Lin. Duhám. 1. /. 103.

Lam. t. 823. Michx. arh. 2. t. 51. Reich Garl. mas^. t.

40. Guilandina dioica Lin. Ghikot. Strom ztepilý, oká-
zalý, beztrný, s košem pkným ; listy 2-:-3' dlauhé, do-
le jedenkrát, hoeji dwakrát peren: lístky 1" dlauhé,
stídawé , mkké, wejité, ostré, skoro lysé, padawé;
kwty bílé, na hroznech úžlabíkowých; kalichy wlnko-
wané; plátky prawidelné ; tyinky piekrátké, \v ústí ka-
Jichowém postawené ; lusk lysý, wálcowitý, asi b" dlau-
hý ; semena pretwrdá. — Po lesích w Kanad, Nowém
Boraku, Tenasi, Ohiu a Kentuku. W Ewrop w za-
hradách. 5'

Semena pražená místo káwy se potebují.

BOKDUK. GulLAKOINA. GuiLASDISE.

Kalich dole trubkowitý, bakowítý, krátký, kraje

odilného, uštíiw pístcjných. Plátkw 5, sedawých, piístej»

ných. Tyinek 10: nitky dole huxiaté. nlka krátká.
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Lusk wejcowilý, bichatý, smáknutý, wn ježal^, 2chlo.

pný, I —3semennv. Semena kamenná, lesklá, zakulallá.

Stromy, kru, po kmenu a wStwíd) Iiákowite trnuté. Listy sii-

dopeené. Kwety klasatohroznSné. Listeny zdélené.

B. obecný. G. Bonduc Lín. Lani. t. 336. Frutex
globulorum Rumph 5. t. 48. Acacia gloriosa Pluk. t. 2.

/". 2. Ke nesliný, lezawý, plný trnw, jako naše ma-
liniky. Kmen dole ztlaustí ramena, deném bílým napln-
ný, rozdlený na mnoho wtwí, asi sáh diauhýeh, po
zemí lezaucích anebo po jiném kowí se pnaucích, ne-

prawidelných ; trny osamotlé; listy dwakrát sudopeené:
lístky 3— 6jamé, lístekúw wejitých, 4— 5" diauhýeh,
2

" širokých , u wzniku trnem ojedinlým opatených

;

hrozen konený asi pídi zdélí ; kwty erwenavvé ; lu-

sky 3—4" dlauhé, 2" široké, plné kolcw malých, mk-
kých, ernawé, naplnné dužninau, w níž 2—-4 semena
kulowatá, autlými kraužky a plawau skwrnau znamena-
ná. — W Indii wýchodní na suchopaích. Kwte w
erwnu, lipnu. \ .

Semena se shipkan, co kámen twrdau opatená, hoká, wyhlfží

jako rážky mramorowé, a slanží ke he, cjoiika nazwané. Semena
psobí zácpu, a indští wojáci 40 kus jich nSkolik duí po sobe jedí,

aby zesíleli a neporanitelnými se stali. Cerstwé listí s octem roz-
makané usnaduje krwotok. Sázejí ke okolo klásteríiw, protože

Cerstwe rosta dáwá besídky stinné, jež i dobe stíhati se dají.

B. menši. G. Bonducella L.in. Schrank. h. monac, t,

68. Globulí majores Biimph 5. t> 49. yi 1. Caretti BkceeL

2. t. 22. Ke pedešlého menší a jemu welmi podobný,
takže mnozí jej mají za pauhý odrodek. Kmen jeho a

wtwe pímé, obzwlášt u behu, jejž nkdy obkliuje
jako ze, takže nelze proniknauti ; též wypauští mnoho
wtwiek poboních, jež plné trnw po zemí lezau

;

listy dwakrát sudopeené : lísteky podlauhlowejité, nej-

tupjší, mkkohroté, z mládí wezpod a na líci po žíle

hlawní a podlé kraje blaw pýité, pak olysající ; trny

u wzniku každého listu 2, hákowité ; apíky oblé, dole

kolcaté, jako stopky pýité ; stopky kratší apiku, dole

kolcaté, nesauci hrozen klasowitý, mnohokwtý, jedno-
duchý ; kalichy a listeny kopinaté, pýitoplsnaté ; lusky

asi na prst dlauhé, 2" široké, ernawé, ježaté; semena
2, wtší nežli pedešlého rodu, co kámen twrdá, hlad-

ká, lesklá, podlauhlokulowatá, smáknutá, popelawá ne-
bo modrawá nebo ernawá. -^ W Indii wýchodní, též

w západní a Americe, kamž nepochybn penesená. '^.

Semena (w Brasilii mntes jmenowaná) téz potebují ke braní,

niénS ale, protože jsau w<Sí a netak kulov^-até. Koon, kúra, listy
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a semena proti nadýmání a pedpadbatí koneT^níka ; dužnina lusko-

wá proti kamenu.

B. buksolistij. G. echinata Sprcng. Caesalpiaa echi-

nata Imiu. Ibirapitanga Piso. Strom wysoký, tlustý, ba-

kulatý, bndokorý a krátkotrný ; iisly dwakrát peené

:

lístky JOjarmé, lísteckúw listm buksowým podobných;
kwty drobné, žluté a erwen strakaté, jako konwalin-

ka zapáchající; lusky ježaté, hndé; semen nkolik er-
wených. — ^'a skalách w Brasilii« 5 •

Kmen býwá ztlauští lowka, protože ale wnšná jeho wrst-

wa jest mi-kká, již osekati náleží, mají polena toliko tlaušku stehna.

Toto jádro jest silné, welmi suché, takže w ohni ani kaiire newy-
dáwá, barwy tinaw erwené. Potebují je na náadí, protože se

pkn dáwá leštiti. Nejhiawnji ale potebuje se w barwístwí a

siowe brezalka, pryzila, pryzil, fernambiik, feriiebok.

Žlazokub. Goulteria. Covlterie.

Kalich dole ihowitý, na patero klaný: ušty pí-
stejaé, dolení wtší, hebenaté žíáznatozubatý. Plátkw
ó, hoení wtší. Tyinek 10: nitky dole príwausaté,

prosté. Žláza medonosná nahoe podlé wajenika. Cnl-
ka krátká, Blizna žláznatopíbrwitá. Lusk smaknuto-
ploský, haubowitý, sotwa pukající, u wnil bránicemi

asto na pií pauzdratý. Semena 4— 6.

Ke, stromy, u úžlabíCka trnaté. Listy sudopeené. Kwty
žluté, broznné. Stopeky pod kwtem lánkované.

Z. barwíský. C tinctoria H. B. et Kunlh nov. gen.

t. 569. Caesalpinia pectinata Cav. Diet. se. nat. nll. Tara
Molin. Strom ; kra na smítcích popelawá, trny krát-

kými porostlá ; listy dwakrát lichoperené, 2jamé : líst-

ky 6 — Tjarmé, lístekw wajenopodlauhlých , lysých,

nejtupjších, wykrojených, palce málo delších, Ví" širo-

kých, píkožowitých, obak lesklých ; apíky a apíky
rezaw pýilé, poslední u každého jama lístekowého
2trné; palisty: trny 2; hrozny konené, listu delší, je-

dnoduché , mnohokwté 5 stopka jako stopeky asto
peslenné, rezawopýité; kalichy stopeek kratší; koru-
ny ržowé; wajeník aksamitnatý ; lusk sotwa 3" dlau-

Iiýj 'A" široký, podlauhloárkovritý, erwený. — W Ko-
lumbii. 5'

Kuru potebují k barwení.

Sapan. Cabsalpihia. CaSALPIHIB.

KaUch dole mískowitý, pistály ; kraj Sdílný : ušet
dolení wtší, píklenutý. Plátkw ó, nestejných, nehet-



natích : hoejší ostatních kratyí. Tyinek 10 » nitky do-

le huaté, wzstaupawó
; prašníky wšecky plodné. Cnl-

ka niowitá. Lusk bezbranný, smáknutý, 2chlopný.
Semena wajenopodluhowatá, smáknutá.

Stromy, ke, trnaté uebo bezbrauné. Listy sudopeeqé. Hro-
zny jednocli}dié nebo složepé. StopeCky dole bezlisteaaú. Kwty
žluté.

* ÍLusky 1—2semenné. Semena nejtlustší, na pi po*
dluhowatá. Kalichy lysé. Nugaria.

S. obtížný. G. Nuga Ait. Guilandina Nuga Lín. Nu-
gae sylvarum Riimph 5. t. 50. Ke prenízký, wtwemi
co stéblo tlustými we kovvi a na pomoí mezi travvau

se plazící a obtížný, že mimojdaucím trhá kži ^ šaty;

listy dwakrát peené : lístky 3—4jamé, lísteky 2— 3-

jarmé, wejité, ostré; kmen bezbranný; apíky vvezpod

kolcaté; hrozny klasowité ; kwéty pkn žluté, wonné;
lusky 2" dlauhé, l" široké, ploché, hladké, hrotem ki-

wým ukonené; semeno 1—2, erná, podlauhlotyrhra-
ná, plochá. — W Indii wýchodní. Kwte w dubnu až

do erwna. \ .

Z kineou prjstí se trocha klowatiny; koeo na mo žene.

** Lusk podlauhlý, obak zakonitý, nepukavvý, nožnico-

witý, Isemenný. Semeno ploché, na pi podlaublé.

Kalich ryšawoaksamitnatý. Brezalnílc, Brasilettia.

S. hrasilsliiíj. G. brasiliensis hin. Strom bezbranný
;

listy dwakrát peené, 7—9jamé: lístky 16— lójamé, lí-

sleckúw wajenopodlauhlých', tupých, lysých; stopka s

ástkami swými i kahchy pýLitá; hrozny latqwité ; stope-
ky kratší kwtu a tyinky nkdy kratší nežli koruna

;

kwty žluté. — Na Jamaice, Domingu, a snad i w Brasilii.

Diíwí jeho jest fcrnamlmk (ferncok) zApndoindský.
*** Lusk mnohosemenný, smáknuty, rovvný, Ipauzdrý,
chlopní wyschlých ; semena podlauhlá. Plátek hoení

kratší,

iS". obecný, C. Sappan Lín, Roxb. 1. 16. L,ani. 1.

33á. /. \. Lignura Sappan Humph 4. /. 21. Tsiam
pangam Rhced. 6. t. ?• Strmek 10—^20' zwýši, stehna

ztlauští; kmeny plné tlustých Irnw na bradawikách

;

listy 2' dlauhé, dwakrát peené, 10— I2jamé : lístky

lÓ— I2jamé, lístekw nestejnostranných, úkosn wa-
jenopodlauhlých, na konci wyíznuiých, l" dlauhých;
kwty na latách konených, i' dlauhých , pímých,
dost wcliké, žluté, newonné ; kalichy lysé ; lusky sma-
knutoploché, dewnatc, lysé, na konci úkosn uaté, 4"

dlauhé, 2" široké, hndé; senicna 2— 3, hndá, plochá.



3—4hrnná. -^ W índií ii'Ýcliódní. Kwte od dubna až

do záí a zrá koncem roku. 5*

Strom wšude (též i w Indii západní) pro ozdobu se sází, a

hlawne w píidíí písité se dai; dosahuje stáí 100 let. WneŠné
díwí jest žliilawe bílé, wnitní ale l)led6 cerwené, k bartvení uži-

tené a snpnnouým zwan^. Též se z nho dlá rozdílné zboží tru-

hláské. Amboinský jest toliko ke, siamský ale strom co muž tlu-

stý, ano i vf prmru 4' míwá. Nejwíce barwiny mají koeny, kte-

ré málokdy se wjkopáwají, protože strom roste na pud kamenité.

S. bahamský, C bahamensis Lam. Desc. 7. t. 503.

Catcsb. 2. t. hJ. Slrom mírné wysokV, lysv, trnatý; li-

sty dwakrát perené : lístky Sjarmé, lístekw Sjamych,
obwejitých, srdit uyríznutych ; wétwe a apíky trna-

té; kwly blawé, wonné na latách; lusky auzké, ár-
kowíté, ostré, skoro nožiité ; semena zakulatlá. — Na
Ostrowech bahamských. Kwéte w kwtnu, erwnu. 5 •

Od toho picliází IrczaJha Zlulá ; kra prudká ku zprýstní
kže.

5". (hvojjamx}. D. bijuga Sivartz. Poinciana bijuga

et Caesalpinia vesicaria Lm. Senná spuria Sloan. 2. 1.

Í8I. f. 2. 'ó. Strmek podobný, trnaty, wšude lysý;

listy dwakrát peené, 2jamé : lístky 2jamé, lístekw
obsrdilych ; kwéty latnéné, krátce stopekowané ; ty-

inky zdélí koruny; lusky wajenopodlauhlé, chudosenie-

né, erné, brázdowané. -^ INa Jamaice.

Wšecky díly teny jsauce zapáchají balsamem. Diíwí Cerwené
nepocliybne jménem fernambuku k nám pichází.

S. dcsliwij. C. pluviosa Decand. Cubaea pluviosa

Lcand, Sacr. Bezbranný; listy lichodwojpecné, 6— 8-

jamé : lístky sudopeené, lO— l2iamé, lístekw wcji-
t kosotwerených, lysých; žláza úžlabíkowá wejcowi-
tá ; hrozen konený ; stopeky a kalichy ryšawé aksa-
mitnatc ; lusk Ipauzdrý, chudosemenný. — W Brasilii.

Leandro wyprawnje, že z udadýcb wtwí toho stromu woda
po krptíjích na zpsob dešt padá.

S. ciulný. C. mimosoides Lam. Kal-Todda Vaddi
Rheed. 6. t. 8. Ke 3— á' wysoký, trnatý ; hsty na pí
dlauhe, dwakrát perené, 6— I2jarmé; lístky 3— i2jar"í

mé, lístkw wajenopodlauhlých, tupých; hrozny mrtnar
té ; kalichy lysé ; koruny cerwené ; lusky wajenopo-
dlauhlé, wlnkowané, '/V dlauhé, 2—3semenué. — W
Malabaru. Poád kwete. ^

Listy dotknuty bywše hned se sklopí a brzo zase powzdwío
hnau se.

*** Lusky podlauhlé, po stran nakiwené, u wnitr
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mezi semeny srostlé, a tím mnohopauzdré. Lihidihnik,

Líbidibia.

S. koielaint. C. coriaria Willd. Kunlh. mim. t. 45.

Poinciana coriaria Jacq. am. t. 175. f. 36. Strom o-

zdobný, košatý, nejwetewnaljší, cely a wždycky bez.-

branný, lysý, 15' zwýší \ kra ernawá, blohnd po-

zbádaná; listy dwojpeené, 6—Ijamé : lístky 15—20-

jamé, lísikw árkowitých, tupých, 3'" dlauhých ; klasy

husté, konené; stopeky nejkratší, Ikwté, poetné;
kwty drobné, žlutawé, slab wonící; lusky V-\{' dlauhé,

co prst široké, esowit zkiwené ; semena wejitá. —
W Indii západní a Kolumbii na pomoí. "^

.

Lusky slowau libidibi a slauží k wydláwání kiže.

Drahnoaud. Poinciana. Poinciane.

Kalich dole mískowitý, pistály, kraj 5dílný: ušet

dolení klenutý. Plátkw 5, nožiitých: hoejší jinotwar-

ný. Tyinek 10, nejdelších, wšech podplodních ; nitky

dole chlupaté. Cnlka nejdelší. Lusk ploskosmaknu-
tý, 2chlopný, pímnohopauzdrý hranicemi píhaubowa-
tými. Semena obwejitá, smáknutá: slupka vvnitrní u

wodé slíznatjící ; dlohy ploché.

Ke nebo stromy nejkrásnjší, trnaté nebo bezbranné. Listy

sudodwojpeeué. Kwty latnatowrciioliené. StopeCky dlauhé, dole

bezlistenné.

D. nejozdobnjší. P. pulcherrima Lin. Lam. t. 333.

Gaert. 2. t. 150. Reich. Gacrl. mag. t. 93. Desc. I. t. G.

Bot. mag. 1. 995. Tsjetii - Manderu Rhced. 6. t. 1. Crisia

pavonis Rumph 4. /. 20. Merian siir t. 45. Strmek kío-

witý kwítím peutéšeného wzezení, nejlysejší, pímý,
asi 12' vpysoký; kra šedá, se skwrnami a bradawicemi
hndými ; wtwe rowné, na každém kolínku trnoma
silnýma, krátkýma a podhnutýma opatené ; listy delší

stewíce , sudodwojpeeué, Ijamé: lístky 5— lOjamé,
lístekw obwejitých, nejtupjších, nkdy wyíznutych,
nejlysejších, nejhoejší dwa stejnostranné, ostatní na
wnitrní stran užší, asi 1" dlauhé, V' ' široké ; apík
žlábkowitý, u každého jama opatený trníkoraa; apí*
ky tamtéž mají dwa hrotíoky ; lata skoro chocholíkowilá,

konená, ídká, skoro homolowilá, tebas stewíe dlau-

há ; stopeky dolení na 1^1-í' dlauhé, nahoru se zkra-

cující, nejodstálejsí, rowné, Ikwté; kwt dost weliký,

asi !•/»" w prmru široký, díwe ryzí, pak miniowý,

nkdy tma barwama peestý, newonný ; plátky po kra-
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ji tepenaté, dlauhonehté; Ivinky zdélí prstu, šarlato-

wé, nitky na konci huaté; kwty zstáwají 8 dní ote-

w ené ; íusky pak wisuls podlauhloárkowilé, smaknu-
toploché, asi 4" zdélí, l" zšírí, skoro dewnaté, er-
n fialowé, wtrem chestící ; semen 6— 8, plochých,

plawých, ježto w luscích už klíí a obyejn od rau-

pw hynau. — W Indii wýchodní a západní, w Cíne di-

woký a sázený. Kwte w kwtnu a srpnu, zrá w pro-

sinci a lednu. 5-
Wšude jej sázejí w zahradách a pohané též na hrbitowedi.

Májenii ozdobují pi swatbách dwée, sednice a stoJy ; též kii po-

hbm swobodnýdi je beran, jako n nás rosmarinu. Listy a semena
poišfují, a plod wyhánejí, protož prwní se potebují na místo sen-

"

su. Semena prý jsau jedowatá, wšak papuchowé je žerau.

Kbevte. Haematoxylon. Blutholz.

Kalich dole trubkowitý, pistály, kraj ódílný : u«

šlw padawých, podlauhlých, tupých. PJálkw 5, sotwa

kalichu delších. Tyinek 10: nitky dole wlasat ; praš-

níky bezžlazé. Cnlka niowitá. Lusk smaknutoplo-
chy, kopinatý, obak zakonily, Ipauzdrj, 2semen-
ny, šwy nepukající, chlopn u prosted na dél se roz-

dlující. Semena na pi podlauhlá. Dlohy dwojpa-
lístkaté.

A', obecrid. H. campechianum Lin. Plenk t. 329.

Lam. t. 340. Tiissac 4. t. 36. Desc. 2. t. 73. Hayn. 10.

t. 44. Diisseld, 14. t. 3. Lignum campechianum Sloan. 2.

t. 10./. 1—4. CaUsb. 3 t. 66. Blak. 463. Strom 20—
50' zwýší ; díwí u wnilr erwené, do fialowa a erna-
wa, wn blawé, s korau hndau ; smítky hndé, po-

seté hustými, drobnými, šedými bradawikami ; listy je-

dnoduše, nkdy i dwakrát peené, 2—ijamé : lístky

obwejité, na konci wyríznuté, až i obsrdité, kožo-
wité , rownobžn žebernatá , dole nestejné, asi

8'"

dlauhé, 6" široké, nejlysejší; rapíky též bradawinaté;
paiisty nejmenší, šídlowité ; hrozny úžlabíkowé, jedno-
duché, ídké, dlají na rozhách hrozen složený; stopky
nejlysejší, delší listu; stopeky rozewrené, Ikwté; kw-
ty drobné, 3" dlauhé, žluté; lupeny 3 kalichowé er-
wené ; tyinky málo, kratší koruny ; wajeník jí del-

ší, nlka njící ; lusk Vj-í' dlauhý, 4'" široký, ko-
žnatý ; semen málo. — W Americe u Kampeše ; w
celé Indii západní se sází. Kwtc w únoru a be-
znu. 5.

Díwí k nám piwážejí w polenech^ 3' dlauIíýrJi, 3—3" tluatýdi
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wrstwy žluté 7.t)awpnýrli a slowo inmpcska (Kampesclichol2)j ježto k
barwení na erwcno, nu lialowo nebo ficrno slauží.

Snktor* Parkinsonia. Parkinsonie.

Kalich z h lupen, dole králkosrostlj^ch, odslálo-

ohnutých. Plátkw h, tvejitých, plochých: hoení za*

okrauhjý, dlauzc nehetnatý. Tyinek 10, písehnutých,
nehtu hornoplátkowého málo delších. Cnélka niowilá,

píwzstaupawá. Lusk árkowitopodlauhlý, obak zakon-

ily, nad semeny hružlatý, a mezi nimi smáknutý* Se-
mena podluhowatá ; slupka wnitní napuchlá.

S, trnalý. P. acuíeata Lm. clilJi. t. 13. Jacq* am. t.

80. Walth. hort. 6* t. 12. Lam. t. 336. Strmek ozdo-

bný, 12' zwýší ; kmen rovvný, pewtewnatý ; díwí bílé,

kehké? wtwe tenké, hebké: listy zdélí stewíce, pe-

ren, pemnohojamé : epík rozšíený, árkowitýj dole

ztenený, asi l" široký; trny 3-^ I, roWné> rusé^ na
konci erwené hndé: lístky pemalé, welmi padawé,
stíné, árkowitopodlauhlé, nejtupjší, na kratikých
apících a i s nimi málo delší dwau árek, zmládí
jako i apíky blaw pýité ; kwty wehké, žluté, %vonné,

na hroznech konených, 6" i wíce dlauhých, pak tvzro-

stajících, stewíných; plátky dole erwen tckowané

;

tyinky dole huaté ; -lusk 3" dlauhý, oblaunký, nahn-
dle rusý, na konci s hrotem tupým smáknutým, na dél

síUowanobrázdowaný ; semen ernawých O — 1. •'— W
Indii zapadni a Americe jižné. Kwte w kwtnu až do
zái. 1^ .

S drahnoaudem nejozdobnjším slauží k dlání plotw peu-
tšenýdi. Kúra, listy a kwŠty potebují proti mizení dtskému, praženi
semena proti zimnicím.

Okožec. Sebipira. Sebipira.

. Kalich trubkowitowálcowilý, prístejný, oztibý. Ko*
runa z plátkuw ó, rowných, nehetnatých, plochých, wrau-
bekowaných pímotýlowitá : pawézka pítwerená, krat-

ší kidel a plátkw lunkowých. Tyinek 10, prostých
J

prašníky kulowaté. Blizna hlawowitá. Lusk smáknutý,
árkowitý, blanowitý, Ipauzdrý, ronohosemenný, tam
kídlatý. Semena obwejcowitá.

O. íveJsi. S. major Mart. Strom weliký ; listy pe-

ren, mnohojamé : lístky stídawé, podlauhlokopina-
té, tupé, wezpod nasiwlošediwé \ laty odstálé. — W
Brasilii.

Kra jeho jest tlustá, swetle hlioožlutawá, n wnitr ivláknitá,
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WDc zrnatá, rliuti natrpkalé a swraskawé, nejwfpe podobná alkorno-

kowé. Poraucí se proti teiii a wodnotelnosti we zwaenine, k u-

uiiwání proti rozliCnÝin wyraženinám a otoku w nohau.

RoHOWNÍK. Ceratonia. Johanhisbrod.

Kwely mnohomanželDé nebo dwojdomé. Kalich

Sdílný. Plálkv žádné. Tvinek 5 ; blizna sedawá, o-

krauhlená. Lusk cárkouitý, kožowity, nepukaw)', mno*
hosenienný, hranicemi nadužnatlými pepažená ; chlop-

n u wnit dožnaté.

R. obecný. C Siliqua Lin. Blok. t. 209. Zom med.,

1. 1. 59. Cavan. ic. t. 113. Plcnk t. 735. Lam. t. 8ó9.

Andr. up. t. 567. Hayn. 7. t. 36. Diissdd. 18. t. 31. Chléb
swalého Jana Mat. Háj. iJó. — JVel. 76. Strom wždy
zelený, mírné wýšky (20— 30'); kmen rowný, s korau
hnédau , nerownau; wétwe rozložené, kiwé , dlající

koš nehustý, zakulalél) ; listy slídawé, lichoperené, nejly*

sejší, 2— 4jarmé : lístky obwejité, podlauhlowejilé ne-
bo podlauhlokopinaté, tebas 3" zdélí, iV?" zšíí, nejtu-

pjší, nékdy srdcowita wyíznuté, nejcelejší, po kraji

eité, kožowité, silné; apík oblý, na líci žlábkowitý,

na konci osinowii prodlauženy
;

palisty u mladých li*

$tw podlauhlé, blrtnowité, padawé, u wzniku apíka }

kwty tmaw ržowé , s prwními listy a pod nimi z

loských wlwiek wynikající na hroznech klasowitých,

asi 2" dlauhých ; lusky wisulé, tebas 6" dlauhé, I " ši-

roké, smáknuté, wn hndé, nakiwlé, s dužninau
žlutaw bílau ; semena tisawá. — Na behách stredo-

moských, obzwlášt hojn w Malé Asii. Kwéte w bez-
nu až do kwtna. 5 •

Díwí jest twrdé, Cerwen žilnaté, dobré na zboží truhlá-
ské ; kiira a listy hodí se k wydeláwání kže. Lusky slowau su-alo-

janským chlebem, protože .sw. Jan Ktitel na pauSti jím se žiwil.

Za erstwa jsau cluiti weliiii odporné, swraskawé, pozdji pak slad-
ké, píjemné. Maurowé w Barbarsku jedí lio mnoho. Turci pak
dlají z nho, ze sladkého devsa a hrozinek sorbet ku každodennímu
užitku. Egypfané wytahují z nho zpisob medu, do nhož zadlá-
vají tamarindu a mirobalány- Domníwají se, že Theofrast jej jme-
nuje syhe. Chléb swatojanský jest též dobrá píce pro kon, mezky
a jiný dobytek : we Walencii nemajíce jemene a owsa, krmí tím
rhlebein, piewami a woitškau. Díwí pálí nebo dlají z nho uhlí;
listím wydláwají kže.

TrLBOL. JoNESU. ZABERBLtMBé

Listcnce 2, wejitozaokrauhlé. slríné u dola kali-

chu. Kalich barwený, naléwkowitý, s trubkau dlauhau,

29
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zawenau, dužnalau, s olírajem oleweným, 4lalon)'n

:

lalokw wejitvcli. Plátky nižádné. Tyinek 8 (nkdy
7— 9), z lirdla kalichowého wvniklycli, dlauze njících,
prostých anebo nejdoleji (nkterých) písrostijoh. Wa-
jeník nožiil}-, dolejší díl nožky s trubkau kalichowau
srostlý. Cnlka niowitá. Lusk 4— 8semenný, smaknu-
toploský, šawlowitý se šwy niozolatýnii.

T. slromowití}. J. Asoca fíoxb- J. pinnata ÍVilld.

Saraca arborescens Biirm. ind. t. 2ó. /. 2. S. indica Lín.

Asjogam hheed. 5. t. ó9. Strom v;ždy zelený, zwýší 15';

hsty strewíné, sudopeené, 2— 3jamé : lístky Bpale-
né, podlauhle', lesklé, pewné ; hrozny píchomáené

;

kwety 2" dlauhé, žluté, pak erwenawé, wonné ; lus-

ky rneowité, na pí dlauhé, 2" široké, semena i—8,

jako kaštany. — W indii wýchodní. Kwete w prosinci

a lednu. 5«
Sází se okolo cliráinw polianskýdi a bedliw se opatruje,

protože májeini jelio wnitrek jejich ozdobují. Listy poCišfují krew

;

sfáwa z nidi s kinínein proti hryzení.

TŽEN. Barvxylum.

Kalich z lupenw h, nejdoleji sotwa srostlých,

wejitopodlauhlých, podhnutých, stejných, padawých.
Plátkw 5, píokrauhlých, pístejných, krátce nehetna-
lých. Tyinek 10, prostých, nestejných, podplodních (?).

Prašníky 4pauzdré. Cnlka niowitá. Lusk tlustý, tupý,
zaoblelý, nákiwý, mnohosemenný. Semena zakulatlo-
hranatá.

T. rysaivý. C. rufum hour. Intsia amboinensís De-
cand. Melrosideros aniboínensis fíiimph 3. t. 10. Ztepilý
strom; listy lichopeené, málo- (2— 3) jame: lístky po-
dlauhle, tupé, 3" dlauhé a skoro taktéž široké, pewné

;

hrozny konené, latowité ; kwéty wonné ; kalich zeleno-
žlutý

;
pawézka bílá, tepenatá ; tyinky 3, erwené,

plodné; lusk zdélí pídi, zšírí 3", tenký, hnédý, twr-

dý ; semena 4— 6, erná, plochá, skoro srditá. — W
Indii wýchodní. 5 •

Z poranného kmenu prýští se šfáwa co krew cerwená, ježto

z plátna nedá se wyprawiti. Jádro knienowé pretwrHé, tžké, hru-
bowlákné jako duhowé, ferstwým dilehem zapáchající; slowe dfiwi
železné, a potrel)uje se jako naše diil)0W*í ; nesmí ležeti na zemi,
lirotože brzo linije, ani we wodí; moiské netrwá, trp mnolio Cer-
wem. To jádro obklíeno ale wrstwau bílau, kteráž wždycky se
musí odstraniti, jelikož bílí wsekazowé jí zžírají. Kra šerá, sama
íebau 5— fíkrát se laupá u welkýcli kusech a slauží proti bhawkám
:» jedowat^ni iuibám.
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Tamarihd. Tamarindús. Tamarindenbadm.

kalich z 5 lupeniiw, dole w trubku srosllýcli, na-

hoe prostých, ochhpených, podlauhlýcli : 2 dolejší \r

lalok jediný, širší, dvvojžilý, asto na konci dwojzubý
srostlé. Plátky ^>, s hoejšími lupeny stídawé: 2 wej-

iié, prostední kuklowilý. Tyinek 9— 10: 2— 3 dolej-

ší jednobratré, pelnaté, 7 nejkratších, neplodných. Cní-
ka šídlowitá. Lusk nozkalý, šawlowily, smáknutý, Ipau-

zdrý , 3— Gsemenný : chlopn mezi oplodím wnšným
a wnitrním dužnalé. íSemenó u pupu úkosn uaté,
wejitolwerené.

Stromy, Listy siidoperené, ninohojariné. Kwííty hroznné.

T. wýchodní. T. indica Lin. Blak. t. 221. Plenk t.

?y{. Tuss. 3. /. 35. Drsc. 2. t. 26. Hayn. 10. t. 41. Díis-

seld. 7. t. 11. Balam-Pulli Rhad. 2. t. 23. T. tamarin-
dus Rumpfi 2. t. 23. Tamarynd Mat. Wel. 69. (lístky a

semeno). Strom ohromný, auhledný ; kmen wvsoký,
4' w prmru tlustý; koš obšírný, hustý; kra na kme-
nu hndá, na wtwích napopelawlá ; listy stídawé,

peren, 6" dlauhé, l2—njam: lístky árkowité, obak
zaokrauhlené, na konci nkdy wyíznuté, nejkralšeji

apikat, l" dlauh, 5 " široké, lysé, zmládí maliko
pýité; hrozny klasowité, jednoduché, asi 2" dlauhé,

.S— iOkwté, jednak iižiabikowé, jednak konené; stop-

ky a slopekv nejlyscjši; kalich a koruna bílé, poslední

erwen žilnatá ; lusky na dlauhých stopkách srpowité,

podlauhlé, maliko smáknuté, tupé, 4— ó" dlauhé, w-
bec 6krát delši nežli širší, hndé ; chlopn mezi oplo-

dína naplnné dužninau hustau ; semena 3—4, hn-
dá , lyrhraná. — W Indii wýchodní, též nepochy-
bn w Arábii, Egyptu a Senegalsku. wte w kwétnu
až do íipna. 5 •

Strom ten we winsti sázejí ped domy jako uiy Upy ; MawnS
ale pro dužríinu ili powidla luškowá, ježto k Oáin se semenem smí-

ciianá piwázejf (pulpa fainarindorum) ; jsaii kyselá kyselinau ninnau
a jablkowau: též sestáwajf z ciikrn, klowatiny a slizi. S cukrem smí-
dianá ale jsaii chutná. Potebují se w lékarstwí, mírn ženaure na
Stolici. We wlasti jeho povidlím kyselí pokrmy ; HoUanané d-
lají z nicli piwo cukrowé, w Indii ohlíbenjr nápoj ; listy nakyslé a
kwty proti zimnicím a blistám.

7. zápddhi. T. occidenalis Gacrt. 2. ti 146. Tama-
Tmdus Blak. t. 201. T. indica Jacq. am. ti 10 et 179 /.

98. Liší se od pedešlého tím, že má lusky kratší, totiž

sotwa 3krát delší nežli širší, 1— 4sernenné; snad sé je-

it tím rozdluje, že hrozny jsau mnohokwté a delší
2<)+



listu. — Na Ostrowecli karjbejakýcli a w Americe hor-

ejší.
Užitek píedeslého.

Kassia. Catharthocarpus. Kassie.

Kalich z lupenúw 6, sotwa srostlých, nejtupjších.

Plátkw h, nestejných. Tyinek 10, prostých, nestej-

ných: 3 dolení delší, 4 prostední krátké, rowné, 3 ho-

ení s prašníky poinetawými, jinotwarými. Prašníky

2pauzdré : pauzdra na konci štrbinau pukající. Wajeo-
ník nožkalÝ, asto ohlaukowitý. Lusk oblý nebo smá-
knutý, devvnalý nebo blanowitý, nepukawý, na pi
bránicemi rozdlený : pauzdra dužninau naplnná. Se-

mena elipsowitá, písmaknutá, rovvnowázná. Pupek bc-

dowitý, konený. Pírko patrné.^

Stromy, ke. Listy sudopeené. Kapíky asto žláznaté. Lístky

stíCné.

K. obecná, C. íistula Lin. Dcsc. 1. i. 25. Garrf. 2. /.

147./ 1. Lam. t. 332. Plenk f. 327. Tiiss. 4, t. 2. Hayn.

9. t. 39. Diisseld. 14. 1. 21. Wa^n. 1. /. 68. Kassia Mat.

WeU 12. Strom 20— 40' zwýší, asi našemu wlaskému
oechu wzezením podobný ; kmen nízký, 2' tlustý ; listy

delší stewíce, sudopeené, ájamé, nejlysejší: lístky te-
bas zdélí 6", zšíí 2", wejité nebo wejitokopinalé, pí-
zakonilé, nejcelejší ; apíky oblé ; hrozny tebas na 2

pídi dlauhé, mnohokwté, úžlabíkowé ; kvvty žluté, we-
liké (2) jako fialky wonící

;
plátky obwejité, zpeeno-

žilé ; tyinky 3 delší plátkw, ostatní kratší ; lusk wisu-

tý, oblý, zdélí 1— 3", ztlaušlí \" , dewnatý, hndoerný,
na pi mnohopauzdrý, nepukawý, mlce obraukowa-
ný a wn na dél podlé šww dwma pásky znamenaný :

pauzdra naplnná dužninau ernau, sladkau; semeno w
každém pauzdru jedno. — W Indii wýchodní a Egyp-
tu, a odtud do Ameriky penesená. Kwte w dubnu a

kwtnu. 5 •

Plody (rructiis Cassiae fistulae), jiiienowilS jejich dužnina slaii-

í k Iclíkéinu obiiiekCení bicha, ohzwláštE pro dti, aCkoli nyní málo
jest w obyCeji ; taktéž slaiiží lusky nezralé, do cukru zadlané ; z

manky semenowé dlají obmekCující obkladky. Kúra k wydláwání kže.

K. hrasilskd. C. brasilianus Pns, Cassia brasiliana

Jjam. Jacq. fr. t. 85. f. 3. Brcyn. ctní. t. 21. C. grandis

Lin. fil. C. mollis Vahl. Strom wysoký, ozdobný, koše
hustého; rozhy ponachowlé, pýité ; listy vveliké, 10

—

20jamé ; lístky menší w pomru nežli pedešlé, sotwa

iVz" dlauhé, wajenopodlauhlé, na obojím konci trochu



/auieué, tupé, piíhrolilé, na pi aulle prau7.kowané,

na líci pyité, na rubu mkce plsnatoškohlawé
;

palísty

wejcité, zakoniié , penialé ; apíkv bezžlaxó; hrozny
kratší listu, úžlabíkowé, odwislé, innohi»kwlé, huaté;
kwtv menší, krátce stopkaté, masovvé ; hisky skoro 3"

zdéh, 2" ztlauští, smáknuté, šawiowité pi-olinuté, hndé,
pemnohými wvwýšeninami kraužkowatymi swraskalé,

86 šwy wstáwajícími, se zadowým jakoby dwojnáso-
bným

; pauzdra mnohá, naplnná kaší ernohndau,
díwe Irpkau, uzráním nepíjemn horkau ; semena wa-

jenoelipticná, smáknutá, hndá. — W Indii západní a

Americe jižné. Kwte w beznu. 5*
Plody toho rodu býwají s pedešlými smícliány; jsaace ale

SfpatDejsí, nilyby se wyiioditi ; nicuién \v Americe k týmž koncm
se potebují.

K. hulkoivd. C. bacillus Pers. G. bacillaris Lín. Jil.

Jac<f. frag. t. 85. yi 4. Bot. reg. t. 881. Strom jmním
podobný pedešlým; listy dwojjame': lístky wejilé, lu-

paunké, úkosné, jichž dwa dolení mezi sebau na api-
ku mají tupau žlázu; lusky mnohem autle|U> nežli prw-
ního rodu, bledší, naplnné dužninau z mida žlulau,

trpkau a sladkau. — VV Surinam'. 5'
Plody, kn.tsin americhá, od njakého asu píwáží se do EW'^

ropy a místo wýcJiodoiiidské se potebuje.

Senes. Gassia. Senha.

Kalich z lupcnw 5, sotwa srostlých, tupých aneb
ostrých. Plátky a tyinky jako kassie, Frašníky dra-
ma nebo štrbinama pukající. Wajeník asto oblauko*
witý. Lusk ploskosmaknutý, bránicemi mnohopauzdrý,
bezdužniný, pukawý, 2chlopný. Semena smáknutá, s

chlopnma rownobžná. Pup boní, árkowitopodlauhlý.
Zeliny, byliny, ke, Listy sudopeené.

* Lupeny kalichowé tupé. Prašníky drama pukající.

Lusky lislowité, mázdrowité, na pi mnohopauzdré,
nad semeny hružialé, u wnit sotwa dužninaté. Semena

s chlopnma rownobžná.

S. olme/tý. C. obovata Collad. t. 15. /. a. Hayn,
% 1. 42. Wagn, 2. t. 180. Sena Mal. Wel. 443. K í-
ek zwýší Vz', wtewnatý , nejlysejší } kmen a wtwe
oblé; listy .3—i" dlauhé, sudopeené, 4— "jame; líst-

ky obwejité, tupé, nejkrálšeji zakoníte, nejcelejší,
^— Í2 dlauhé, 3— 5'"

široké, nejdrobnji pýité ; ra-

pik bezcžlazý, ilábkowitý *, palisly nejmenší, šídlowilo-
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kopinaié; hrozny úžlabíckowé, skoro zdélí listu, asi 12

kwtw žlutých nes-auci : stopky a slopeky nejlysejší ;

listeny vvejité, ostré, podduté, prchawé; lusky I—2'

dlauhé, ',4" široké, listowité, oblaukowit prohnuté, nej-

tupjší, u prosted na dél hružlaté a kidélky nad

semeny opatené, mnohosemenné, podlé šwu doleního

pukající, aniž se rozdlující dokonale, rusé ; semen asi

6, skoro srditých. — W Egypte a Arábií ; w Ewrop
jižné se sází, — Kwte w lednu, únoru. "|i.

Listy senau winskau Cíli seriesem wJnshým (Seona italica) zwa-

pé, užívvají se k poCišowáuí, Býwají pomídiány lusky senesowSuii a

listím argelowým.

S. ztupený. C. obtusata Hai/ti. 9. /. 43. Dusseld. 1.

i. 12. G. Senná Lin. Plenk t. 826. Jacq. cd. t. 87. We
wšem podobá se pedešlému ; listy jsau toliko obdál-

néji 4— (ijauié : lístky obwejité, uaté a wykrojené

;

lusky silnji prohnuté, 8— 12semenné. — W Egypt.
Jindá se sázela we Wlaších.

Užitek tentýž.

S. kopmatý, C. lanceolata Forsk. Lam. 1. 332. f. 2.

e. et f. 3. a. Hayn. 9. t. 41. Dusseld. 11. t. 6. fVagn. 2.

t. 131). G. orientalis Pers. Sena alexandrinská Mat. JFel.

443. Podobá se pedešlé; liší se ale, že jest kowiiá,

že listy jsau 4— iSjamé ; lístky wajenokopinaté, ostré,

apík žláznatý ; lusky listowité, síkowané, u prosted
hružlaté, nekídlaté. —W Egyptu hoením a Nubii. Kw-
te w lednu, únoru. ti.

Listy její, senau alexanderskau (Senná alexandrina) nazwané,
taktéž se potebují ; nSkdy listy její býwají s pedešlými smídiané.

S. oslrolistfj. G. acutifolia Dlil. eg., t. 27. y. 1.

Hayn. 9. t. 40. Dilsseld. 28. /. 17. G. elongata Lam. Sen-
ná officinalis Roxb. Podobá se pedešlému, takže mno-
zí jej mají za pauhý odrodek. Rozeznáwá se ale kme-
nem dwakrát wyšším, oblohranatým, listy ó—9jamými:
lístky krátce stopekatými , blanowitými , kopinatými,

zakoncitými, hrotitými, pílysými, 1—2" dlauhýnii, 3— ó
"

širokými, palisty mnohem wtšírai, šídlovvitoárkowiiými,

rapíky drobnožlazými, lusky píkotowitými, podlauhlý-

ini, delšími nežli u pedešlého a stejn širokými, po obojí

stran u prosted napuchlými. — Z hoeního Egyptu až

na Senegal, z Arábie až do Indie wýchodní. "fl •

Užitek jako pedešlého.

** Lupeny kalichowé tupé. Prašníky drami pukající,

Lpsky sípa^knuté, pukající po swech, napuchlé, u wnil^



dokonale neb nedokonale na pi mnohopauzdré: pau-

zder bez dužniny. Semena s chlopnmi rownobžná;

S. ryboloivnij. C venenifera Mey. Ker; listy 4jar-

mé: lístky wajené, chlupaté; žláza dole na apících;

hrozny úžlabíkowé, phudokwété ; lusky pyrite. — We
kowinách u Essekwéba w Guian.

We wlasti sloyve /míiijií, a koen jelio potebuje se k chytání

ryb.

S. plocholiiskij. C. occjdentalis I^in. Bot. reg. t. 83.

C. planisiliqua Lin. Sloan. 2. t, ilíi. f. 3. 4. Comm. hort.

1. t. 26. Zelina nebo bylina 2

—

X wysoká, hranatá, ly-

sá; listy 9" dlauhé , sudopeene, 4 — 6jamé : lístky

wejitokopinaté, zakoníte, nejost-ej.ší, po kraji pýité

;

na wnitní stran apíka nad jeho wznikem žláza tlustá ;

hrozny chudokwelé, úžlabíkowé a konené; kvvty žlu-

té, dost weliké; stopky pýité; kalichy lysé; lusky pí-
mé, k" dlauhé, 3" široké, plochosmaknuté, obak ostré,

po šwech ztlustlé, pýité, u prosted na dél páskau

hndau znamenané, ostatn rusé. — Na Ostrowech ka-

rybejskych, w Americe horejší a na Záv^í; Kwte za

plíst. 0.
Celá rostlina smrdí a diiitná protiwn. Koen (bois puant)

nžfwají proti zaprtání bišuíili útrob, slabosti žaUidkowé a nastáwající

wodaotlnosti ; semena pražená proti swrabu, aoo i místo káwy.

S. srsfnatý. C hirsuta Lin. C. caracasana Jacq.

schomb. t. 270. Bylina ; listy 4—6jamé, srstnalé : lístky

širokowejité , zakoníte; žláza zpleštilá dole na rapíku »

hrozny úžlabíkowé, krátké, shlauené; kalichy nejhua-
tjší. — W Americe horké.

W Brasilii se potebuje jako pedešlá. Podlé Boerhave prý

Indian šawau její maží si ruce, a strkajíce je do wody ryby mámí a

lapau.

S. marilanski/. C marilandica Lin. Schk. t. 11.^.

Bigel. t, 39. Bari med. t. 12. Diissekl. 10. t. 10. DUL
ell. f. 3ó9. Bylina zwýši muže ; lodyha oblá, zmládí

celá polom jenom nahoe chlu]:)atá ; listy sudopeené,
8—9jamé; lístky wejitopodlauhlé, hrotité, po kraji do-

le pýité, asi V\-i' dlauhé, 1" široké 5 apíky chlupatl
palisty kopinaloárkowité, chlupatobrwité ; hrozny iižla-

bíkowé, kratší listu, dlající s koneným hrozen asi 6'

dlauhý, hustý ; stopky a stopeky chlupaté ; kalichowó

lupeny po kraji pýité; koruny žluté; wajenik blohu-
atý ; lusky smáknuté, árkowité, mrtnaté, ©lysající, 3

dlauhé ,
3'" široké. — W Americe aewerné teplejší.

Kwte w srpnu, zái. H«
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List její, jako senesu obwejCitého a kopinatého, k poiSowání,

a surogat jejicli wýborný, neauhonný.

S. jednokwélij. C. Tagera Lam, Rheed. 2. t. 53. Ze-

lina (?;; listy Sjarmé: lístky obwejoité ; stopky nejkratší,

Ikwté ; lusky rowné, árkowité. — W Indii.

Pikládají jej wnS na pryskýe a wedy,

*** Lupeny kalichowé tupaunké neb ostré. Plátky pí-

stejné. Prašníky štrbinalé. Lusky plocbosmaknuté,

bezdužniné, Ipauzdré nebo nedokonale mnohopauzdré.

Semena rownobžná s chlopnma.

S. egyplsktj. C Absus Lin. Jacq. ecl. 1. t. 53. DiiS'

seld, 14. t. 28. Zelina zwýší T ; listy 2iarmé: lístky ob-

wejité, lysé, brwité, tekowané, mezi nejdolejšíma žláz-

ky nejmenší; wtwe a apíky pýité ; kwty dolení w
úžlabíkách ojedinlé, hoení w hrozen nahý (bezlisiý)

konený rozpostawené, pétimužné, žluté nebo šafráno-

wéj lusky 2palené; semen 6. — W Egypt a Indii wý-

chodní. Kwte w erwnu, lipnu. O.
Semena zapárliají koením, diutnají protiwnS a hoce; roz-

mSIané dobe prospí wají proti zántu egyptskému w oCídi, Slowau Se-

mina Cismae,

Charbník. Herpetica.

Kalich z lupenw 5, sotwa srostlých, tupaunkých.

Plátky a tyinky jako kassie. Prašníky du-ojdré. Lusk
blánítý, twerokídlý, pukawý, u vvnit bránicemi mnoho-
pauzdrý , bezduzniný. Semena pemnohá , rownowáž-
ná, s chlopnmi rownobžná, smáknutá, skoro obsrd-

itá.
Byliny. Listy sudopeené. Listeny nejwtší, nadduté, pod kaž-

djm kwtem.

Ch. lysíf. H. alata. Cassia alata Lin. G. herpetica

Jacq. obs. 2. /. 45. f. 2. Faba dulcis Mcr. siir. t. 58.

Sloan. t. 175. /. J. Herpetica Runiph 1. t. 18. Bylina

I zwýší; lodyha thistá ; listy 7—12jamé; lístky hoe-
ní na apíku obwejitopodlauhlé, dolení árkowitoweji-
té, wezpod nejautleji pýité, pak olysající, dole úkosn
srdité, na konci okrauhlé, nejkratšeji hrotité, konené
na apíku wtší, 5" dlauhé. H" široké, dolení menší,

na kratikých apících ; apík polooblý, po kraji ob-

raubený a tak žlábkowitý, místo žlázy nejkratší šttiny

dolo, zmládí nejautleji aksamitnatý; palisty polosrdilé,

nejmenší) hrozny úžlahiokowé, listu kratší (6" dlauhé).



ninohokvvté ; stopka a stopeky aullé, aksamitnaté; kw-
ty weliké, žluté ;

plátky zejkowané ; lusk blánitý, tyr«

hraný, tuhý, kehký. — Na Ostrowech karyhejských, w
Americe horejší a Indii wýchodní. Kwle w jae. ^,

Šáwa z listiiw se soU kucliyRskau smíchaná slauží k léení li-

Sejíiw.

Ch. stHinalij. \\ Rumphiana Gassia Humphiana Decand.

Senná alata Ro.vb. Herpetica Rmnpli 7. t. 18. Podobá se we-

hce pedešlému. Kmeny jsau wyšší a tlustší, a jako starší

wtwe opatené pahsty stálými, uchowitými, tuhými,

ostrými a šrámy opadalých lislw ; hsty 8— lljamé;
hslky árkowitopodlauhlé, wetší, pi jejíchž wyniknutí

ze apíku jsau štetinky 2, malé, tmaw barwené. — W
Indii wýchodní. \

.

erstw) list jako pPede§lélio proti lišejíini, na Žáw jako li.sty

senesowé se potebuje.

MÍSKASTEC. AfZELIA. ÁFZfiLIE.

Kalich trubkowilý; kraj na twero klaný, padawý.
Plátky 4, nehetnaté, hoejší wtší. Tyinek 10, jichž 8

plodných, 2 hoení jalowé. nlka šídlowitá. Blizna

ostrá. Lusk dewnatý, mnohopauzdrý. Semena dole

míškem mískowitým až do póla obklíená.

M. africký. A. aíricana Smih. lin. Trans. 4. p- 22 í.

Perott. seneg, t. 57. Strom 5 hsty sudopeené; kvvty
liroznné ; semena erná w míšku co krew erwenémj
jejž obyejn jedí. — W Senegalsku.

Chwastor. Amhérstia. Amherstie,

Kalich trubkowitý , 4dílný, opatený lÍKtenoma.

Plátkiiw o, nestejných? pawézka weliká, srditá. Ty-
inky 2bratré (9 a 1). Cnlka niowitá. Lusk nožkalý.
plochý, Gsemenný.

Ch. obecný. A. nobilis Wallich as. 1. t. 1. 2. Strom
SO—40' zwýší, 3' ztlauští ; koš obšírný ; hsty sudopee-
né, P/i' dlauhé, 6—Sjamé: hstky 10" dlaulié ; hrozny
2—3' zdélí a 2' tlusté, wisulé, asi ze 24 kwetw nejkrá»
snéjších složené; kalich žiw erwený, koruny takowétéž,

I
na konci žluté skwrnalc ; listeny Vjí' dlauhé, taktéž

barwené ; pawézka .3" dlauhá, 2" široká, kídla taktéž
dlauhá 8"' široká ; lusk erwený, 7" dlauhý, 2" široký.
-^ VV Martabanu Indie wýchodní.
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Nud strom U^a, ozdobený hrozby HwSlauGÍiiii) oár^iiiQýuM ^
etk)vl5nti> a uad trubol není krásuejšíliq.

Ladokwt. Schqttia. Schottie,

Kalich z liipenw i>, barwených, dole srostlých.

Plátkiiw S : poboní na sebe piložené. Wajeník hož-
katý. Lusk nožkatý, I—2semenný.

L. hrotit//. S. speciosu Juc(f. rar. t. 75. Andr. rep.

t. 348. Guayacuni afrum Z-m. Ke 4' wysoký ; lisly su»

dopeené, 1— lOjamé, solwa 2'' dlaubé, nejlysejší: líst-

ky wajenokopinaté, hpoteni trnowilým zakoníte, kožo-
wilé ; apík obraubený; palisty šídlowité ; hrozny pí-
mé, chudokwté; kwty karmasínowé, stopekowané; lu-

sky 2" dlaulié. — W Senegalskq, na Pedhoí dobro-
líadjském. \ .

Ze seinen dlají krupici duitnau, již Hotentoti ridi jedí.

KoPáJSÍK. GOPAIFERA. KoPAlYABAUM.

Kalich bezlistený, §ložený ze 4 lupenúw dole sro-

stlých, odslálých , malých, stejných. Plátky nižádné.

Tyinek IQ, prostých, pístejných 5 prašníky podlauhlé,

Cnlka niowitá. Lusk nožiitý^. úkosné eliptiný, kož-
nalý, písniaknutý, 2chlopný, 2wajený, Isemenný. Se-
meno elipsowíté, míškem dužnatvm zawinuté.

Stromy americké, obratníkowé. Listy sudopeené, 2— 5jí»'"^-

lístky kožowité, príaestejné, wejCité. Kwty latnné.

K. brasilsktj. G. ofílcinalis Lín. Copaiba Marcg. p.
130. Pcso p. .06. Strom ztepilý pkného koše a dewa
twrdého, co minium erweného; listy sudopeené, 3— 4-

jamé: lístky wejitokopinaté, 4—5" dlauhé, 2— !2*/j" ši-

roké, hladké, nejlysejší, proswítaw tekowané; hrozny la-

tovyité, úžlabíkowé; kwty drobné; lusk podlauhlookrau-
hlý, l" široký, hndý; semeno jediné we slupce erné,
s malíkem žluté dužniny obalené. — VV lesech brasil-

ských. 5 •

Tea strom ronf olej istý, silici terebintowé podobný, jenž se

nuzý\yá balsiiniem kopniwnu (Bulsamus Copaiva). Jest ale kapal inau

Cistau, žliitawau, olejowitau, zápiiilui koenaélio a cliiiti horké, a se-

stáwá ze silice a pryskyice hlatitelné, Di>býwaj ale jej, nawrtajfce

strom až do dené a piwáifce poil tii díru nádobu (pul kaleha-

sy); za hodinu wyprýští se 4 nádobky. Když pestane wytékati,

díru Aacpau, naež na weCír opt baUamu dostanau. Piklad^ se mu
iitoc hojitelná weliká, nebot plátno rozškubané, do ohátého namo-
ené a na ránu položené, brzo ji hojí a krwacení stawí ; 3— í kapky
w mSkkém wejci nkolikkrát ráno poienó stawí auplawici, Nyní
blawu se potebuje proti bílému toku. ,. <ocr, ^-
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K. západoindskij. C. Jacquini Desf. C. officinalis

Jacq. ain. t. 86. JVuodv. med. 3. t. 137. Lam. t. 3i2. H.

B. Kunth. 7. í. 659. PUnk 1. 343. Z/ayw. 10. t. 14. Zýj-

j-íf//. 9. t. 2. JVagn. 2. ^. 170. Strom ztepilý, Oidobný,

košatý; smítky kiwolaké, s korau hladaunkau, popela-

wé hndau ; listy sudopeené, 2—ójamé : lístky kone-
né stíné, ostatní stídawé, weiitopodlauhlé, aesteja»-

strané, tup zakoníte, nejcelejší, hladké, pl'03wítawote-

kowané, rownobéžné žebernaté, na apiku konené 3"

dlauhé a skoro 2" ši/oké, dolení se umenšující; apík
.1 apíky nejkratší, lysé, hrozny latowité, tuhé, ližlabí-

kowé, skoro zdélí listu, složené z hrozník klasowitých,

tuhých, skoro rozewených, mnohokwétých ; kwty na
kratikých stopekách; paupata kulowatá ; lupeny kali-

chowé kopinaté, ostré, na wnitní ploše blaw srstnaté;

tyinky delší kalichu ; wajenik zaokrauhlý , po kraji

srstnatý, nožkatý, s nélkau co tyinky dlauhau ; lusky

zdélí l", obvvejité, hndé; semeno 1, podlauhloweji-

lé, hndé, dopqla vv míškii bílém, — W Indii západní

a na Wenezuale. 5-
Ten strom též roní zpsob balsamu kopaiwy, který ale jest

Imstsí, ryzý, mén woui^ý. Na Weneziiele slowe titknrnnhnku. Jest

ale ješt muolio rotliiw toho pokolení, balsam kopaiwu ronících, w
Americe horké rostaucích, jich? uwádíme jeste dwa.

K. PíjHtýr C Langsdoríii Desf. Podobá se pede-
šlým. Lístky obyejn hjamé, eliptiné, tupé, komolé,
proswítaw lekovvané, lysé; apíky pýiilé. — W Bra-

silii. 5 •

K. kobiatif. C. coriacea Mart. Podobný pedešlé-
mu. Lístky 2 — 4jamé , eliptiné , wykrojené » síkor
wanožílnaté, obak ly^é, na rubu iiasiwié. — W Bra-

siUi. 5.

BlTIMAUŠ. CyNOMETRA. HUNPSRUTHE.

Kalich bezlistenný, padawý : trubka nejkratší; kraj

-idílný, uštijvv ochlípených, na konci kystnatých. Plát-

kw 5, podlauhlých, stejných. Tyinek 10, prostých j

prašníky na konci qa dwé klané. Lusk polookrauhlý,
dužnatý, nepukawý, wn bradawinatý, Ipauzdrý, Iser

menný. Semeno wypluující pauzdro , u prosted na
šew pipewnné.

Stromy ; listy jednojarmé ; kwety z kmenu wynikající.

B. obecný. G. cauhfloraLm. Lam. t. 33 1. /'. \. Gy-r

noniorium Jiumph 2. í. 62. Strom mírný, asi citronor

wému podobný ; kmen neprawidelný, rozsedalý, baku*
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lalý ; koš pkný, obzwlásl když pokryt, listím mladým,
erwenawým, z daleka jako kwítí wvlilíiejícím; koeny
leží nahé na zemi a mezi nimi njí ríiausy, jako swi-
ské ocasy; líslkv kožowité, tuli , wejoilé , lupaunké,
5—6" dlauhé, 1— I*,/' široké; apik prekrálký í kwely
wyrážejí z kmenu od koene až nahoru k wtwím, ano-
brž i z obnažených korenw na pahrbcích, drobné,
hromadné ; kalich erwený 5 koruna z plálkw kopina-

tých, skoro rowných ; lusky nepr;ivvidelné, skoro zsíí

dlan, jakoby polomésíité, plné pahrbkw a dubek, a

nerowné jako kže, žlutawé ; hoení užší šew clunkowi-

tý, a slowe tudy Viilva canum (psí kep); dužnina, jíž

lusk pikrytý, solwa '/^ prstu tlustý, jako na slíwách,

wšak ale celistwéjší, sušší, kyselejší, swráskující jako

nezralé hrozny winné; semeno jediné, nikdy '2. W Indií

wýchodní. 5»
Owoce zralé lid diudý požíwá bu sweží bu s rybami. Kw-

ropané je laupají a krájejí, a s cukrem dusí; tak jsau chutné a zdra-

wé, ohzwláíte k posilnní žaliídka po beliawkácli. Semeno toliko k

rozmnožowání se j)otrcbuje: strom ale zponenáhla roste, nejradše w
pd lehké.

Brwoblan. Eperua. Eperita.

Lupeny 4, dole w trubku bakowitau, stálau sro-

stlé, duté, stranami piléhající, hoejší širší. Plátek I,

zaokrauhlý, brwnatý, z prostedku kalicha wyniklý. Ty-

inek 10, dlauhých : nitky dole píztlustlé , nachlu-

patele, w kraužek krátký srostlé, Ibratré. Wajeník
nožkatý. Cnélka niowitá, dlauhá. Lusk smáknutý, su-

chý, kožnatý, srpowitý, 2chlopný, 1—4semenný. .

B. srpati). E. falcata Aiibl. J. t. 142. Dimorpha al-

cata Smilh. Strom fJO' wysoký, í>' tlustý ; listy sudope-
ené, 2— 'ijamé : lístky wejité, zakoníte, lesklé ; lata

na dlauhé stopce wisutá, složená z mnohých hrozníiw

odlehlých, 3' dlauhá
;

plátek weliký, erwený ; tyinky
pedlauhé ; lusk dewnatý, erwenawý, 1" dlauhý, 2'

široký, jako žabka nž; semena 4— 1, weliká, plochá.

— W lesech guianských.
Díwí we wodS dlauho zstáwá neporazené ; Negrowé dlají

nCbo topora do seker.

SlMIRA. VOUAPA. VOUAPA.

Kalich na tvvero klaný, dole lislenoma siinýma
zmnožený. Plátek 1, plochý. Tyinky 3. Lusk nož-

katý, kožnatý, Iscnienný.
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stromy guiansLé. Listy Ijainé. KwSty hroznné.

S. dwojíisld. V. bifolia Aiibl. t. 7. Macrolobium hy-

menaeoides Tfllld. Slrom GO' wysoký, 3' tlustý; lístky

sedavvé, wejoité, zakonilé, likosné, S" dlauhé, 2" širo-

ké; kwtv na klasech malých, konených, erwenawé

;

hsteny wvwýšen jednožilé; ušty kalichowé rozložené;

pavvézka weliká , fialowá ; tyinky skoro co koruna
dlauhé; lusky l" široké, rusé, lam kídlem obrauben;
semeno 1, weliké. — W Guiané.

Dríwí jest welmi mastné, a tudyž dlají z nho pocliodn

;

též zliotowiijí z nlio topóra do seker, bály a Clony, nikdá nehni>

jící. Ten strom též poskytuje zpsob kopálu amerického

KlIRBARYL. HyMENAEA. HeUSCHRECKBHBAUM.

Kalich dole 2iistený: trubka ihowiiá, kožnatá;

kraj 4—bdilný, s 2 lalokoma nkdy w jeden srostlýma.

Plátkw o, píslejných, žláznatých. Tyinek 10, pro-

stých, u prosted napuchlých. Cnélka nifowitá. Lusk
drewnatý, wejitopodluhowatý, ipauzdrý, uiaunatý, 1

—

nmolíosemený.
Stromy. Listy Ijamé. Kwty hroznné.

K. obecni). H. Courbaril Z^W. Gaert. t. 145. /» 1.

Lam. t. ZW. j. 1. Hayn. IJ. t. 10. Dusseld* siippL h. t.

n. Jetaiba Marc^. t. 101. Piso t. 123. Strom 00—80'

wysoký a 3' tlustý ; dríwí pewné, twrdé, skoro erwena-
wé ; kra ernawe rudá, tlustá, nerowná, rozsedalá; w-
twe weliui rozewené, welmi rozdlené; listy stídawé,

apíkaté, sudopeené, Ijamé: lístky wejitokopinaté, ji-

nostrané, krátce a tup zakoníte, kožowité, lysé, pkn
zelené, nejcelejší, žeber málo patrných, 4" dlauhé, \^\%'

široké, nejkratšeji apíkaté; apíky lysé, mnohem
kratší líslkinv ; kwty stopekaté , ponachowlé , roz-

postawené w latu koncnau, homolowitau í kalich pls-

natý, s trubkau co kraj dlauhau: uštw .-j, u wnil hcd-
wábitých, tlustých ; plátky skoro stejné, dwakrát delší

kalichu; wajeník nožkatý, mnohowajený? lusk hladký,
6" dlauhý, 2" široký, erwenawé hndý, maliko smá-
knutý ; chlopn twrdé, tlusté,* semena 4— ó, wejcowitá,

hndá, obklíená dužninau maunatau, žlutawau, slad-

kau. — W Americe jižné a nyní w Indií západní. Kwé-
te w kwtnu a erwnu. 5 •

Strom nejužitenjší. Lusky pílnS se sbírají, protože dužninn
jest dost lahodná a sytá. Dríwí potebují tesai, kolái a truhlái.

Z nho prýští se kú\tál americký, jenž nejasteji pod koenem se

naciiází; podobá se pryskyici anim, která ale v, Mexiku z kmenu
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se prÝští. We wlalstí potebují kopal ke kauení a w lékasíwí, w
Ewrop ale na pokost. L^žíf w prohinhinkácli mezi korau a dí-
wím, pod koenem hjawníiii ale nkdy kusy 6—8 lil>er tžké; jest

rusý, proswítawý, leskly, a tený welini líbezn woní. Listy pote-
bují proti hiistám, krti proti nadýmání.

Jest ješt mnoho rodw w Americe horké rostaucídi, kop&l

téhož píjmení poskytujících.

DrASNOLUSK. TrADHYLOBIUM. nAUMNULSÉ*

Kslich jako kurbarylw. Plátky [], ledwinité, fta

dlaubých , árkowitých nehtech, píslejné. Wajeník
wausatý. Lusk korkowitokožowitý , bradavvinaloswra'*-

skaly, naplnný diižninau wyschlau, pewnau, i—cliudo-

semenný.
Stromy dle jmní podobné pedešlým.

Df obecný. T. Martianum Hayn. 1 1. t. 17. Hyme-
naea verucosa Lam. t. 330. /. 2. Strom 40— 60' wyso-

ký; rozhy asto podwojné, lysé, špinaw bílé, hnd
upkatéj lístky sedawé, wejitokopinalé, estejnostrané,
wykrojenozakonit, dole silné, stejné, kožowité, piwbez-

žebré, P/a

—

V\{' dlauhé, tí— 10 ' široké, sotwa proswi-

taw teokowané, lysé, na h'ci lesklé, na rubu mdlé; lusk

obvvejit^', po bocích krátce kolcatý, na !'/«" dlauhý,

naplnný dužninau tuhau, swtle a špinaw nachowauj
semena I— 2, podluhowatá, hndá. .— W pralesích nad
Rio-Negrem.

. Pryskyice kopal, jako w kurbarylech nachází se na koenu
kulowém a jménem amerického do obcliodu pichází. Nepodrybn, že

kopal ješt od jiných toho pokolení rodúw pochodí.

Walina. Bauhimia. Bauhisib.

Lupenw .0, neprawideln srostlých w kalich na

patero klaný, nebo pobon puklý, blanowilý. Plálkúw

5, odslálých, podlauhlých, pístejných : hoejší od ostat-

ních asto zdálený. Tyinek 10, bu 9 jalowých, i-

bratrých a desátá pi^osláy plodná, bud wšecky dole pí-
jednobratré, wšecky, nebo h, nebo 3 plodné. Wajeník
nožkatý, dlauhý. Lusk Ipauzdrý, 2chlopný, mnoliose-'

menný. Semena smáknutá, wajená: slupka wnitní,

napuchlá.
Ke. Listy peené, Jjamé, bu 21aloííné, složené, totiž ze

2 lístkw na konci apíku do póla srostlých, 2— 5žilý(li, bu docela

srostlýcli. Kwty hroznné. Skoro t.O rodfi meziobratníkowýdi.

IV. wytaicná. B. porrecta Swartz. Jacq. schocnb. I*

100. Bol. mag. 1. 1708. Desc. 2. t. 128. Strmek lá'

tvysoký ; kra šediwá ; wtwe mnohé, wšamo rozšíené?



liáty fia apíoiólí páleúných, doíe pnsrdité, na rubu,

jakož i íapíky a rozjiy pyrite, do póla rozklané; lalo-

kw wejcilých, ostrých, pírownobpžnycli , 3— 4žilých,

ostrých anebo zakonitých ; hrozny konen, ch.-íblé

;

kwtv wcliké, bílé ;
plátky kopinaté ; tyinek O, jedno-

bralrých, neplodných, lOtá dlauhá, prostá, plodná; lu-

sky ó— B" dlauhé, kopinaté, smáknuté, hndé. — a
Jamaice, Hait. Kwéte w erwriu až do záí. 5*

Zwafenina z koene dobrá proti slabost] žálúdkowé a hlístám
;

kwSty pofišfují jako kassiowé.

ff^. sílkoivand. B. eticiilata Decad. Guillcm. seneg.

t. 60. Strmek Ib' zwýšÍ5 kmen l' tlustý, zatoily ;> li-

sty kožowiié, dole srdité, lysé, wezpod mezi žebry au-

tle síkowané : lístkv širokowejilé, tupé, ožilé, nad pro-

stedek srostlé, na konci rozewené; kwty w úžlabí-
kách chomáené, písedawé ; kalichy a Wajeníky plsna-
lé; lusky nejsieji árkowilé, lysé, s dužninau mauna-
tau a semeny hndými. — W Senegalsku.

Trpká kra proti nuplawici a wubec místo prowazúw na clia-

IrCe negerské.

W. jazyk. B. Lingua Dccand. B. scandens Lín, Fo-
lim linguae iimpli h. t. 1. Ke co do kmenu nejpo-

diwnjší ; jesti asi co stehno silný, hranatý, jakoby ze

dwau lan srostlý, hladký, hndý, a pne se po blízkém
stromu wzhúru, kdežto tepruwa se rozdluje na wtwe
mnohé, smáknuté, rozmanit se toící, krautící a splé-

tající, jakoby louk byl udlal uzly, smykv : rozhv
kivvolaké, pyrite, olyšající; listv slídawé, srdité, we-
zpod aulle síkowané a ryšaw huaté : lístky polowej-

ité, zakoníte, do póla srostlé ; z úžlabíek jejich wy-
nikají rozwiliny jednoduché, podwinuté, toliko pometa-
lými stopkami jsaucí; hrozny chudokwté, pímé, bílé,

pak žlutawé : plátky kopinaté, ostré ; lusk *íV dlauhý, l"

široký, co nž tlustý, twrdý, hndý; semen 8, plochých,
erných, kraužkem co stíbro bílým obklíených. — INa

Molukách, we vvšech kowištích blízko moe. 5*
Ke ten zaplétá 2— 3 stromy, takže nelze je pro sebe porazi-

ti. Díwí haubowité má innolio sáwy, tábnaucíse w klowatinu. Listy
jedí co zeleninu.

/K peicslá. B. variegata Lin. Chovaná - mandaru
fíheed. 1. /. 32. Strom asi 20' zwýší; listy dole srdi-
té, zaokrauhlé, trocíiu širší nežli delší, lysé: lístky širo-

ce wejité, tupé, bžilé, nad polowiku srostlé j kwty
poád, obzwlášt w as dešliwý se rozwíjející, mají ka-

lich na dél pukající; plátky wejité, písedawé, rúžowé.
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žluté a nachow peesté; tyinek ó delších plodných.
— Na Malabaru.

Zwarenina z koena w^hání wetry a inorí lil/sty u dtí; s

uiedein a s cukrem dobrá jest proti kašli. Kra s wodaii rýžowaii

zpaená žene na stolici ; taktéž iní kwety.

Tf^. plstnalá. B. tomenlosa L«i. Burvi. zeyl. t. IS.

Chanschena-pou Rhced. 1. 1. 35. Ke 10— 12' zwýší; li-

sty dole wejité nebo zaokrauhlé, wezpod i s apíky,

rozhami , palisty , stopkami , hsteny a kalichy pií-

huaté : lístky wajené, tupé, 3— ožilé, nad polowicí sro-

stlé ; stopky 1—Skwété; plátky obwejité, tupé; tyinek

10, plodných. — Na Ceylonu.
Koen roztluený pikládá se prospšn na wole ; zwarenina z

nho dobrá proti lilistáiu. Kwítíin ozdobují dirámy bohitn.

Zmarlika. Cercis. Judasbaum.

Lupeninv o, srostlých u wnec bakowitý, zubý,
dole hrbatý. Plátkiiw o, nehetnatých, pímotýlowit po-

stawených, prostých; kídla wlší. Tyinek 10, pro-

stých, nestejných, Wajcník pínožkatý. Lusk podlu-

howatý, málo smáknutý, Ipauzdrý , mnohosemenný

:

žew hoení semenonosný , píkídlatý, druhý pukající.

Semena obwejitáí slupka wnitní, napuchlá, bilkowitá.

Stromy. Listy jednodudié, dole srdCité, mnohožilé, celé, po
kwtenf j)uí;fcí. Stopky Ikwté, z kmenu nebo wtwí swazkowit
wynikající.

Z. nejlnpjsí. C. Siliquastrum Lin. Lam. 1. 32cS.

Schmidt 1. 20. Kcm. t. 620. Duhám. nov. t. 1. Planý

swatojanský chléb nebo jidášowý strom Mat. TVel. 7tí.

.Tidásník. Ke a w zahradách strom asi 20—25' wyso-

ký ; kmen w obwodu 4— 6', obklíený korau ernawau ;

listy jednoduché, okrauhlé, dole srdit hluboce wyí-
znuté, na konci nejtupjší a mélce wyíznuté, 2^/2" dlau-

hé a maliko širší, na líci pekne zelené, obak nejlysej-

ší; apíky zdélí tetiny listowé
;

palisty kopinaté, tupé?

kwty ped listím z loiiských rozeh nebo z kmenu
wynikající, w hrozníky krátké rozpostawené : stopeky
zdélí kvvtu, ikwté, nejlysejší; kalich lysý, uštw nejtu-

pjších ; koruny ržowé ; lusk zdélí 3", zšíí 8"
, smá-

knutý, árkowitokopinatý, mázditý, na pi žilnatý a

síkowaný, na hoením kraji blanau asi V2'" širokau ob-

raubený, proswítawý ; semen asi JO, okowitých. — W
Ewrop a Asii stedomorské podlé potokw. Kwte u

nás koncem dubna nebo na zaátku kwtna.^^íS'
Kwty ostré a dost labodné dáwají na salát místo koení ; též se



Dakládai( do octa; listy proti lieliawkáin; dHwí dobré pro tniíiláe ;

wttwe liebké na obriiLe; Turci jbj sázt-jí ni hbitowy.

Aloedriíw. Alokxylon. Alofholz.

Kalich 4lupenný nebo 4dílnvi lupenw ostrých,

padawých, dolenilio srpowitého, ohnutého, skoro 2krát

delšího (snad ze 2 srostlého). Plálkw 5, nestejných,

kalichu delších. Tyinek I O, prostých. Wajeoník smá-
knutý, kiwý. Cnlka niowilá. Lusk dewnatý, hlad-

ký, srpovvitý, Iseni^nný. Semeno podlauhlé, kiiwé w
míšku.

A. obecyiij. A. A^allochum Lour. Agallochum Ruinph

2. t. 9. Strom ztepilý: kmen a wétwe pi-ímé, nejwy.šší;

kúra hndá, lysá, nelluslá, wláknatá ; listy jednoduché,

stiidawé, kopinalé, nejcelejší, rovvné, lysé, príkožnatlé,

iipikaié, zdélí 8"i kwty konené, slopkaté. — iNa nej-

wyšších vvrších w Koeiníné podlé eky Lawa, též w Indii

wýchodni. 5*
Diíwí jelio newonné, ialvaiisi neinorí ale wyliiíiuje ástky won-

né, ježto netoliko celé pronikají, anobrž i uwuil se sliroiiiažiii/ce

prysk)rici se podobají. Tím strom trt hyne; naCe-2 z kmenu a wtwí
iiniota wouná se wybrá. Ani jediná Cásf jeho neroní mléko ani není

jedowatá. Od nelio pichází wsecko dríwí, ježto slowe aloowé (li-

gnuni aloes), anobrž i kalamlak nazvsaué, rostaiící na wrsírli cham-
pack5ch w Koiníne ; oliyejné zpasot)y uejsaii wzácné a býwají w
polenecli 30 liber tžkjch. Potebují se co kuridlo w Asii vseimi

oblíbené a náramné drahé. Z kíiry wláknaté dlají papír kofintín-

ský. Též w lékastwí má moc popur.owati a posilowati. KauTe-

iif pomáhá jjroti záwrati a obflení. Prásek stawí dáwení a plynntí

bi-iiiia.

Ilumph prawí, že íané rozeznáwají dwojí druh toho dewai
nejlepší slowe kulnniliak, druhé f)úru ; oba ale od téhož stromu picliá-

zejí. To wonué dríwí mají toliko staré kmerty a wetwe, a poznáwá
se po wiini a dle jinjth po swícení w noci. Majitel, našed iH, nin-

si žádati krále o dowolení, jej poraziti, protože to pod pokutau smr-
ti zapowzeno. Diíwe dudi ítronut se smíí obtowáním kraw, koz,

jjrasat a rýže. Potom strom i s koenem se wykopá. ISejdolejsí

dwa špalky dáwají nejlepší díewo, kilam nazwané, tmaw jinedé,

mkké jako lj, takže se muže nehtem r\pati; ty dostane král}

ostatní kusy kmenu a wtwí jsau trochu špatnjší, ježto se rozdají

jianstwu. Pak nkolik let nesení se jiný strom poraziti, aby díw
wždycky w ren zíistalo, Prodájné dewo nedá se nehtem rýpati:

na paráži ale siln zapáiliá. Kalaiiibak ale jest dwojí : hnd a se-

d strakatý s dlauhýmí cernNmi žilami ; druhé sedjsí má tlustší žíly

a rozdílné díry zemí naplnné, tedy nepodijbh od koena; žlutawéj
ero skwrnaté má se za t/«ro. Západi citronem jest píjeniný a oke^
pující ; w listech se žwýká jako wosk, a chutná pihokle. Pidáwá
su do w.secli drahých kadidel /. kor koennýdi a pryskyic, z nicJiž

«•• dlají kulky ; králowé a welmožowé jich užíwají. Toliko králowé
jím sal.stwo napauštejí ; sprostý ?;lowk tak sobe poHnající padá do
uemilosti. Prawé dewo aloowé poznáwají, otírajíce je o kamen

'60
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hlazený; dáwá( drtiny na zpsob malých erwííkw. Hebreowé je

jiiienowali achalim a nchnloth a wážili si jirli welice. Šaioinaun prý

strom ten we swýdi zahradúdi sázel. Dioskorides uwádí je jménem
agnllochon.

Kašitec. Dialium. Dialium.

Kalich olupenný (nebo ódílný) : lupeny wajené,
tupé, nadduté, stejné dlauhé, 2 wnéšné maliko širší.

Plátky žádné. Tyinky 2, z lžlca (?) po stran w kw-
tu wyniklé 5 prašníky tlusté, pímé, 2pauzdré. Wajeník
sedawý, wejity-. Cnélka šídlowitá, tupaunká. Lusk duž-
ninau naplnný, í— 2senienný. Semena smáknutá.

Stromy. Listy licliopeené, lysé. Kwety hroznátolatnSné, drobné.

K. leskli). D. nitidum Giiillem et Per. Strom ; listy

lichopeené, hladké \ kwty drobné na latách. — W Se-

negalsku. 5 •

Dažninu luskowau náwinnau Negrowé rádi jedí.

Podadí 11.

TJVRDOLOIVITÉ DETARIEAE.

TwRDOL. Detarium. Dktarium.

Kalich 41aloný: lalokw chlopnitých. Paupé ku-

lowaté. látky nižádné. Tyinek 10: nitky prosté, stí-

dawé kratší. Wajeník kulowatý , mrtnatý. Cnlka a

blizua J. Lusk peckowicowitý, terowitý, tlustý, mauna-
ty, mkký; semeno peckowité (zdali ojedinlé?), weliké,

smáknuté, nejtwrdší, po šwech hladké, po bocích sí-

kowanowláknalé. Jádro jediné, weliké, hladké, smá-
knuté, ernawé.

T. senegalskij. D. senegalense Gniel. Perott. sengam.
t. 59. Strom; listy stídawé, lichopeené: lístky wejilé,

tupé, na líci lysé, wezpod aksamitnaté; hrozny úžlabí-
kowé, wtewnaté, kratší listu ; lusk jako peckowice ob-

klíený dužninau jedlau, co med sladkau, 6— Hkrát wt-
ší nežli pecka broskwowá, již jmenují datack a k po-

spasu jedí. — W Senegalsku.5 •

Pomnož. Cordylia. Kordylie.

Kalich zwonkowitý, dívv rozwití hruškowitoobwej-
cowitý, na twero klaný : lalokúw ostrých w paupli
chlopnitých. Plátky nižádné. Tyinek 30— Jíš, šídlowi-

tých, nejdoleji jednobratrých. Wajeník nožkatý, wej-
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ity, ostrý. Cnelka králka. T usk nožkatý, ípauzdrý.
mnoliosemenný. Semen G, wejcitých.

P, africký. C aíricana Loiir. Strom weliký s wt-
wemi odstáiými ; listy stídaw lichopeené : lístky po-
dlauhlé, wykrojené, lysé, drobné; hrozny úžlabíkowé,
mnohem kratší listu ; tyinky šafránowé barwy, dlauhé,

krásné; lusk peckowitý, I'/?" dlauhý. — Na pomoí Afri-

ky wýchodní.
Lusky dužninan obrostlé se jedí.

Rád 80.

RŽOWITÉ. ROSACEAE.

Kalich z lupenw 5 dohromady srostlých, a tudy

ólaloný , nejcastéji stálý, asto prostý, nkdy s wa-

jeníkem spojený. Plátkw co lupenw kalichow}'ch,

pomeláním nkdy žádných, z kalichu wyniklých, skoro

wždycky prawidelných. Tyinky s plátky wyniklé, neja-
stji neurené: nitek w paupti wehnutých

;
prašníky

2pauzdré : pauzder na dél pukajících. Worekw mno-
ho, nkdy pometáním ojedinlé, nkdy srostnutím do-

hromady a s kalichení na *privní pohled jednoduchý
wajeník dlajícív Blizny rozdílné, rozšíené, z woreku
asto pobon wyniklé. Woreky Ipauzdré, hn«d od-

dlené (holénky, peckowice nebo mchýíky), hned do-

hromady srostlé (jablko). Semeno we worecích I— 2,

ideji mnohá, pímá nebo pekocená, nejwíee bezbí-

lená. Kel rowný, dloh hned listowitých, hned duž-
natých.

Zeliny, byliny, kre, stromy. Listy stídawé, dole 'ipalisté,

jednoduché nebo složené. Kwteostwí rozdílné.

Obsahuje šestero podadí.

1. ZLATOPLODOJfíTÉ. Laloky kalichowé w
paupti stechowité, trubka nkdy na jedné sti-an na

wajeník pirostlá. Plátkw .'>, z ústí kalichowého wyni-

klých, nkdy nestejných, ídko žádných. Tyinek wždy-
cky wíce nežli plátkw. Wajeník prostý, jednoduchý.
1- ídko 2pauzdrý, 2wajený. nlka dole z wajeníka
wyniklá. Peckowice s peckau twrdau, asto chlopnitau,

1—2semcnnau. Semena nejastji bczbilená. Koínek
klowý dol smující.

Listy jednodiKlté, celé, apíkaté, be/žlazé, asto kožowité.
Palisty prosté, padawé. Kwety ubojuké na latácb, hrozuedi anebo
klaiedi. {ító%>í

30*
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NepostedtiCaS spojuje .«*a|)iiuowité z luitÍDat^cii s rftžowil^iui,

hlawnS iiiaadlofiowit^uú. Nspcky rostau mezi ultrutníkonia w Auit-ricu

a Africe.

2. MANDLOOrr/JÉ. Kalich prostý. Slaloný.
padawý : lalokw w paupii stechowitých. iMálkw h,

z úslí kalicliowého wyniklých, stejných. Tyinek usi "20.

Wajenik ojedinMý, Ipauzdrý, 2wajený, prostý. nl-
ka z konce wajeníka wyniklá. Peckowice nejaslji
Isemenná. Senieno wisuté, bezbílené. Koínek kclo-
\vý wzhru obrácený.

Listy jiMliíodiiclié , i>ilowan6 ; apík asto žláznatý. Palisty

prosté, padawé ; kwty ohojaké; kwtnstw rozdílné.

Asi (JO rod, ježto iiejwtšíin dílem rostau w iiáírnéin pásimi

sewerué polokaule. Nkteré mají owoce jedlé, laliodné. Kúra mla-
dá iieJNinožš/>li, listy, ulespou semena olejoatá, mají kyselinu psot-

uÍdíiu ili psotninu.

3. rAlfVLOlfnÉ. Kahch stálý, na pa'ero kla-

ný : ušty i rad, w paupti stiechowit. Flátkw. 5, i

ústí kalichowého wyniklých, stejných. Tyinky mnohé.
Pestík prostý z worekw wíce (obyejné ó), nejwíce

prostých, pesienowil rozposlawených, ninohowajených
složený. Cnlka na konci wšakého wajenika. Mchý-
íky podlé všwu bišního pukajíoí, mnoho-, ídko Ise-

menné.
Ke, byliny. Listy strídawé, jedDoduclié , jednoduše nebo

uinohokrát peené, nejca.stji ))ilowané. Palisty nkdy žádné. Kwty
oiiojaké nebo riiznopohUwé na wrdiolícídi, (hoiliol/cícli , Li oziteelt,

klasech.

Asi 60 rodil w pásmu studeném a mírném .sewerné polokaule,

málokteré w Americe jižné.

4. TOTEISOfnTÉ. Kalich na 3—4— 5 klaný:
ušty w paupti chlopnité ; ústí krauikenj zaniené. Ty-
inky 4, nkdy wíce, tebas oO, ideji 2, okolo krauž-

ku ústního rozpostawené. Pestík složený z I — 6, nej-

aslji ze 2 rozdlených worekw: woreky Iwaje-
né, na konci nesaucí nlku. Hole'nky w trubce ka-

lichowé stálé, asto ziwrdlé, zawené, Isemenné. Seme-
no wisuté nebo pímé.

Bylinv nebo ke, rídí-eji stromy. Listy nejastji lichopeeoé
MdCcji dlanné nebo jednoduché. KwCty obojaké nebo jednopolila-

wé , na konepnjrh wrcliolících, strbaulech anebo klasech, íilfceji

ojedinlé, užlabí^kowé.

80 roduw sem náležejícícii roste w mírném pásmu polokaule

xowerné a jižné; maliko jich mezi obratníkoma a to jenom na we-
likVch w^^kách nad morem. VMecky wyznatují se |)rwkem swras-
kujíc/in Pasto spojeným se silicí a pryskyicí.

b. SlPKOmTÉ. Kalich prostý, stálý, na 4—5
klaný, asto ust&w dwojadých. iMátky na ústi kaljcho-
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x^-óni \ — '•>, stejné. Tvtínrk —20 i wice tnintcr. wyni-

klyrh. Fesiik slo/ený z worekúW 2 nebo innoliýrh,

(>r«».sfýnh, ;isfo na 7.á\vit ro7.[)osl:ivvených na lžku pro-

cllaiižpnétn. Cnlky poboní. lolénky wyschlt* nebo
iawati obkhents nppiikawc, Isomenné.

Ke , fa<to ostn:ité. Listy nf-jastuji slotein- (liclioperené),

Mko jpilnodiiclié : lístky pilowuné. Palisty pirostlé na rapíku,

stálé Kwty obojaké. íilko jeJnojKjlilawé. nfjtastii wrcholíené.
Asi 570 rodil w 20 p»koli*nfcli, nejwtšíin dílem ))o inírtiéiu

a shidpnéin p:'i«inii polokaiil** sewfrnt- rozlosowanýrli ; málokteré w
kraiináclt meziohratníkowlcíj na wplik>ch wyškácli. IVInohé jich krá-

Bokwtné : nkteré owoce laiiodné a cimtné dáwají.

(). JABLOyOfF/rÉ.. Trubka kalicbowá s waje-
nikem srostlá; kraj na patero klaný, stálý (nejastji

rwacllý). Plálkfiw h a tyinek ni noho wvniká z krauzku
pí>lo7,en<''bo okolo isií kaliehowébo. Woreky 2— á,

doliroinady srostlých nahoru až ku nelkám. Plod (ja-

blko) 2— r>pau7.drý, pauzder 1— 2-, ídko mnobosemen-
ných. blánalýcb, anebo kamenMýcb, nahoe prostých w
trubce kalichowé ztlustlé, zwelielé, zdužnatlé. Seme-
no pímé, bezbílené. Koínek klowý doliw smjící.

stromy, ke. Listy jednoduché, celé, pereno- nho dlanito-

ené, ídko liclioperené, nejaafji pilowaiié. Palísty prosté, asto
padawé. Kwety ohojaké. ídko Ipohlawé, koneCné, ojedinlé nho
na wrcholírírh a chocholícícli.

Sem náleží asi ifiO rod, ježto nejwtŠím dílem se nalér.ají w
pásinr niírnosi^werném swta 7,ápadniho a wjchodnfho. Mnohá dá-
wají owoce a tudy od njdáwnejších Casfiw se opatrují.

Podadí 1.

ZLATOPLODOiriTÉ. CHRYSOBALA!V.\CE\E.

Zlatoplod. Chrysobalakus.

Kalich zwonkowity, na patero klanv. Plátkw 5, ne-

lietnatých. Tyinek asi óO, jednoadych, prístejných. Pec-
kovice slíwowitá, s peckdu wejitau. 2brázdau, óehlop-
nau (?}, Isemennau : jádro dužninaté, tlusté.

Strmky; kwty liro7.nné neSo latni^é.

Z. slíwowij, C. ícaco Lin, Jatq. am* t. 94. ic. piet.

t. 141. Lam. i. 428. Tasme 4. /. 31. Diet. se. not. all. 3.

t. 236. Catesh. I. t. 25. Srlipn. I. 1. .Si). Brown. t. 17. /.

m. Guaiera Mareg. t. 77. ícaco fHum. gen. t. 158. Ker
mnohowtewny, ííl— 13' wysok\ ; wétwe oblé, hladké,
hndé nebo naryšavvlé, wšude bélopozbádané: listy

Htidawé, príokrauhlé nebo okrauhloobwejité, nebo ob-
wcjité, 2" dlauhé a skóru taktéž široké, nejcele)ší, na
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konci mlce wyíznuté, nkdy nejkratšeji zakoníte, ko-
žowiié, tuhé, lesklé, lysé, peenožebré ; apíky mnohem
kratší; hrozny úzlabíkovvé, wíce nezlí dvvakrát listu

kratší, socháte 5 stopky hranaté, blopýité, olysajíci ; li-

steny u lezdlení jejich drobné, wejité, ostré, padawé ;

kalich pýritý, krátce 51aloný
;

plátky mnohem delší la-

lok kalichowých a s nimi stídawé, bílé 5 peckowice
mladá ÍM'dko pýitá, zralá lysá, zwící šwestky, kulatjší
ale, zdélí J", s 5

—

1 brázdami, erwená, žlutá nebo bílá,

též íialowá, se slupkau tenkau, dužninau nemnohau, sil-

n na pecce wáznaucí a wyhlížející jako uwarené jabl-

ko, sladká, natrpkalá, dost lahodná ; pecka hruSkowitá,
5— 7brázdá 5 jádro wonne, chutné, olejnaté. — Na ostro-

wech karybejských a w Americe horké diwoký a sázený,
též w Africe meziobratníkowé. Kwte celé léto. Owoce
esá se w erwnu a prosinci. 5*

Owoce se jí swží, hasí žíze a jest zdrawau potrawaii, ježto

ani u wtsíin ninožstwí neškodí. Zadlané s cukrem weluii se wáží a
do Španiel zasílá. Ze semena dobýwají olej. Koen, kra a li-

stí jsau trpké, a tudyž se potebují proti bthawkáin, krwotokin a
wediim.

LUKOR. MOQUILEA. MoQUILBA.

Kalich ihowitý, oslice ozuby. Plátkijw 5, píokrau-
hlých. Tyinek asi 40, delších než plátky, pístejných,
pod plátky z kalichu wyniklých. Wajeník srstnatý.

Cnélka niowitá, dole huatá. Blizna tupá. Plod neznámý.

L. gniansky. M. guianensis Aahl. t. 208. Lam. U
427. Strom zwýší 30', tím znamenitý, že jeho kmen
dole až do wýšky 4— 5' opaten wystáwajícími, tlustými

žebry, a tudy jakoby obklíen pílíy 5 kíára tlustá, na-
ryšawélá ; dríwí bílé, ídké; wtwe na wšecky strany
rozšíené : listy stídawé, krátce rapíkaté, wejitopodlau-
hlé, zakoníte, hladké, tuhé, celé, asi 7" dlauhé; kwéty
bílé, mírn weiiké, na hroznech ídkých, nachýlených,
jednoduchých anebo složených. — W lesech guianských.
Kwte w kwtnu. 5-

Wraskoíí. Acioa. Acioa.

Kalich trubkowitý, tup a nestejn olaloný. Plát-

kw 5, podlauhlých, tupých, nestejných- Tyinek ÍQ— 12,

na jedné stran kwtu shlauených : nitky do póla w
lupen plálkowitý srostlé. Wajeník dole ili nožka se
žebrem kalichowým srostlý. Peckowice wejcowitá, kož-
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natá, uzráním Sterbinatá; pecka Ipauzdrá. Semeno I,

weliké, se slupkau kehkau.
tV. sladký. A. guianensis AubL t. 280. Coupi.

Strom 80 i wic.e stewíc zwýší, 3— 4' w prmru tlu-

stý ; díwí tnrdé, tžké, žlutaw bílé ; kra hladká, po-

pelawá; wtwí mnoho, kivvowaných ; listy na rapících

mírn dlauhých, stídawé, dost tuhé, wejcíté, ostré; pa-

listy 2, malé, padawé^' kwty na chocholicích konených
fialowé ; peckowice weliká s rubinau kožowitau, skoro

devvnatau, tlustau, ^swraskawau, hndau ; semeno we
slupce naryšawlé. — W Guian w lesech. Kwte w
kwtnu, zrá w srpnu. 5*

Semena pinášejí na trh a Kreolowé wnlnii je sob oblibují

pro jádro dmtnjší oechu wlaského. Olej z nich wytlaený jako

inaodlowý.

Tlustorub. Coukpia. Couepia.

Kalich trubkowitý, na konci tupé álaloný. Plátkúw

b, piokrauhlých, zdélí kalichu. Tyinek asi 20, na kon-

ci trubky stejn do kola rozpostawených, pístejných

:

nitky prosté. Wajeník skoro nožkatý. Peckowice wej-

cowitá, wyschlá, s rubinau tlustau, kožowitau, wláknatau.

Pecka kehká, jádro weliké.

7\ hoká. C. guianensis Aubl. t. 207. Acia amara
Willd, Couepi. Strom zwýší 60' ; díwí iwrdé, tžké,
erwenawé : kra hladká, popelawá ; wtwe kiwowané,
rozkladité ; listy stídawé, mírn rapíkaté, wejité, ostré,

celé, po kraji eité, lysé, 2— 3
" dlauhé ; apíky erwe-

n srstnalé ; kwty na chocholicích konených
;
pecko-

wice wtší wlaského oechu; jádro weliké, hoké. — W
lesech guianských. 5 •

Karaibowé korau olaupanau wypalují hrnce.

Zkahenéloš. Parikarium. Parinari.

Kalich bakowitý, na patero klaný. Plátkw ó. Ty»
inek 15 (po 3 s plátky stídawé?). Wajeník hua-
tý : nožka s kalichem sfjojená » nlka niowitá, lysá.

Peckowice wejcowitá, s rubinau tlustau, wláknatau; pecka
nejtwrdší, wn chobotnatochropawá, '2pauzdráj 2semen-
ná. Semena wlnkau obrostlá.

Stromy rozeh hnfiatých ; listy wezpod aksainitnaté ; kwty bílé,

rhorholiené nebo hrozneoé ; semena jedlá.

* Tyinky 2adé : w jedné rad 7—8, plodných, w dru-

hé 8— 7, neplodných.
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Z. hruboplodi). P. montannm ^ubl. I. 204 el 205.

Jmiu. t. 429. Petrocarya niontana JVdld. Parinari, Uro-
kukurnerpa. Strom 80' zwýší a wyšsí, kmen 2— 3' w pr-
mru tlustý, s korau tlnstau, sedau, rozsedalau ; díwl
žlutawé, twrdé, celistwé ; rozliv rvšavvole huaté, olysají-

cí ; listy stídawp, wejité, celé, zakoníte, mírn apí-
katé, na líci lysé, zelené, wezpod bláwop) it, 4—b"

dlauhé, l'/í" široké; kwty na hroznech chocholíkowi-

tých, wtewnatých, kráikýeh, konených : stopka a její

ástky blohuhaté ; plátky bílé ; peckowice weliká, ze*

lenawá, maliko smáknutá, co pst weliká ; rubina duž-

natá, wláknatá; pecka preweliká, bradawinatá, se šnor*

ky hebenatými. — W lesech na Kayen. Kwte w
kwtnu a zrá w srpnu. 5*

Jádra sladká a clintná Galibowé jí^dí; rubina ale kyselá,

nejedlá.

Z. drohnoplodý. P. campeslre Anhl. l. 206. Petro-

carya campestris IVllld. [Nfle. Strom zwýjií 30— iO'.

Wtwe r«zkladilé; listy stídawé, sotwa apíkalé, stída-
wé, wejitosrdité, zakoníte, na líci zelené, wezpod py-
rite, blavvé ; palisty 2, huaté; kwty na hroznech úžla-

bíkowýfh na konci rozeh
;

peckowice hladká, wejcowi-

tá, žlutá jako pedešlého rodu, mnohem menší ale, zwí-

cí sjepiího wejce ; pecka smáknutá, se šnorky bit-

kými, skoro zaubkowanými, 2pauzdrá'; semena 2. — W
Guian.

Jádra sladká, Jedlá.

** Tyinky jednoadé, wšecky plodné.

Z. fnpolistij. P. íenegalense PerroU. f. 61. Néou.

Listv wajené, obak tupé, wezpod blawé ; hrozny sko-

ro klasowité, srstnaté ;
plod zwící husího wejce. — W

Senegalsku.
Negrowé netoliko jedf jádra, anohrž i rubinu mau^natan, málo

duitnan.

Z. ztrpilif. P. excelsum Sahinr Irans. hortic, 5. P'
451. Gray. Plnm. Listv podlauhlé, kožowité, na líci tma-^

w zelené, wezpod hlopýité; plod taktéž weliký. —
Na wrších w Sierra - I^eon. .

Rnbiaa šedá, akoli inaiinatá a nediutná, slaužf Negrm
potrawau.

DuBOCH. GRANGRRtA. CrANOKRIE.

Kalich lup na patero klaný. Plátkúw o, nejpr-

chawéjších. Tyinek 15, pinestcjných. Wajenik wIn-
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katy. Cnlka poboní, nifowil:^, ly<««. Prckowíre oliw-

kowitá^ pílrojboná : pecka 3hraná, kostnatá, Isemen-
ná ; dlohy diižnaté, tlusté.

D. biirhonskt). G. borboriirn Tmíti. f. 427. Strom
wzezením dubu podobny a i wýškau mu roweft ; kra
šedá; listv welmi mírn rapíkaf, Ivse, stídawé, wejifé

nebo wejitopodlanhlé, nejcelejší, málo lesklé, 10— ió"'

dlauhé, 7—8" široké na konci rozeh ; kwly bílé, dro-

bné, na hroznech malých, jednoduchých, úžlabíkowých,
koro konených: peckowice wcjcowiiá, žlutawá, erwe-
n zkropená : rubina wyschlá. — ^a Burbonu ostro-

wu. 5'
Owocp swPží s wodaii roztlaené zerwaná,

PoROS. LlCAKIA. I^ICASIK.

Kalich 21istenený : kraje na patero klaného. Plát-

ky nizíidné. Tyinek ó, ušti°ini kalichowým stríných
anebo pometáním 3, z visti kalichowého wvniklých. Wa-
jeník na dn kalichowém. Cnlka kriwá, poboní. Pec-
kowice oliwkowitá, dužnatá ; pecka Isemenná. Semeno
tlusté.

P. šcdiwij. L. incana Aubl. t. 45. iMm. t. 122. He-
dycrea incana Schrch. Caligni. Strom ó' wysoký, .S" tlu-

stý; dívví twrdé ; kúra co rok se obnowuje: wtwe mno-
hé, rozšíené : listy stídawé, wejité, ostré, Ivsé, we-
/pod blohuaté, -?'

i" dlauhe'. J'?" široké: palisty 2 na
apíku ; kwty drobné, na klasech konených ; pecko-
wice zwící oliwky s dužninau masitau, zasladlau, .»;lup-

kau bílau, erwen pozbádanau. — W Guian. 5 •

Dííwí ezáno wydávvá pii.li žlnklý. Galibowé rádi dužninu
sladkau z peckowic cucají. /

ZpODOÍNRLKA. HlRTFLLA. HiRTELLE.

Kalich tup ólaloný. Plálknw ., drobných, pa-
dawých. Tyinek 3— 15 (nepochybn ó— ló s nino-

líými pomefalými) : nitky dlauhé, ped rozwiiím swi-

nulé. Cnlka zdola wajeníka wynikající, Peckowice
brázdowaná, Ipauzdrá. Semeno ze dna nožkaté, pí-
mé, s bílkem dužnatým, klem pímým, dlohama lislo-

wiiýma,

Stromy americké; Hsly cHé, palistité; lirotny úžlabiCkowé ne-
tio kon«^nt•, jednodnclié nho složené.

S. hrozvafif. \\. racemosa L^rn. l. 138. H. americana
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Aubl. t. 98. Strom asi 25' zwýsí, V?' w prmru tlu*

stý; kmen má kru erwenawau, diwí kehké, blawé;
wtwe tenké, rozlraušené, prodlaužené; rozhy mali-
ko huaté; listy stídawe', podlauhlé , zakoníte, na
líci lysé, wozpod po zebrách chlupaté nebo lysé, nejce-
lejší, ;{" dlauhé ; apíky pekrátké, opatené palistoma
šídlowitýma; kwty ó—6mužné, nachowé nebo fialowé,

na hroznech úžlabikowých, jednoduchých, ojedinlých,
alespo zdélí listu; kalichy vvn bezžiazé ; stopeky ry-

šaw chlupaté, dole listenoma drobnýma opatené. —
W Guiané a na Kayen. 5*

Kreolowé jej nazýwají hois de gnulette jako wbec jiné stro-
ujy, z jejidiž kiwenu a wtwí dlají trlianice na lísky a stny.

Podadí 2.

MANDLOÁOJVITÉ. AMYGDALEAE.

Mandlo. Amvgdalus. Mandelbacm.

Peckowice s rubinau pýitoaksamitnatau, wyschlau,

wláknatau, neprawidelné se slupující; pecka ubkowa-
ná nebo hladká.

Listy mladé zdwojnásohnné. Kwty písedawé, ojedinlé ne-

bo dwojcatné, ped listím asící z pupenw šupinatých.

M. bobownílc. A. na na Lin. Pall. ross. \. t. 6. Duhám.
1. f. 3. Schk. t. 131. P. franc. t- i 3. Kern. t. 127. Bo-
bowník. Ke sáhowý, pímý ; wtwe šediw nahndlé ;

listy roztraušcné, podlauhloárkowilé , dole ztenené,
luhaunké, lysé, pilowané zubami ostrými, žlázkau hro-
titými, asi 3" dlauhé, V^' široké; s listím najednau
wynikají kwt/ bu pro sebe , bu s nimi z pupe-
nw, ojedinlé nebo dwojcatné; kalich písedawý,
trubkowitý, dole ztenený, nejlysejší, erwenawý : kraj

z lalok ó, zelených, podlauhlých, ostrých, oste pil-

kowaných ; pláikw 5, delších kalichu, wejitopodlauhlých,
dlauhonehetných, pkn rzowých ; tyinky (20) kratší plát-

kw; wajeník chlupatý: peckowice obyejn ojedinlá,
sedawá, wejcowitá, smáknutá, zwící lískowého oechu,
s rubinau nejsrstnatjší chlupami nárusými, tuhaunkými ;

jádro hoké jako hoké mandle. — W Rusku jižnjším,

od 50" sewerné šíe, od Dnpru a Donu až k Pohoí
uralskému. Kwte w dubnu a kwtnu, zraje w er-
wnu. \.

Mandly její o polowiCku inenSÍ mobuu se místo liokýdi pra-
wÝili potebowati. U nás w zahradách k ozdob.
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M. obecná. A. communis Lin. Duhám. 1. /. 1. 2.

Plenk t. 385. Lam. t. 430. /. 2. Hayn. 4. t. 34. Diisseld.

2. t. 19. 18. 1. 3. JFagn. 1. /. 1. 2. 27. 28. Noiseli. fruU.

t. 3. Amy^^tlalus Blak. t. 105. Mandly i/a-f. Háj. 78. —
/f^/. 92. Mandlowý strom. Strom 15— 30' zwýší 5 kmea
nerowný , koš ídký j listy kopinaté, asi 4" dlauhé,

i" široké, pilowané zubami žlázkau hrolit)mi, ostré,

lysé; rapíky nahoe obyejn žláznaté » píilisly nejmenší,

wejité, tupé; kwéty ped listím se rozwijející, obyejn
po 2 z jednoho pupenu wynikají, welíké, bílé, ponaer-
wenalé, idko bledé ržowé, sedawé nebo pekrátce
stopkaté ; kalich zwonkowitý, uštw wejitých, tupých,

huatých; plátky okrauhlovvejité, nejtupjší: plod (man-

dle) podlauhlowejcowitý , trochu smáknutý, plsnatý

;

pecka chlopní drawých. — W Malé Asii a Africe se-

werné : sází se w Ewrop stedomoské, též w proste-

dní, nejde ale tak daleko k seweru jako winná révva.

Kwte w únoru, u nás w beznu a dubnu. 5-
Oílrodky mandlon, a) Mandly hoké s jádrem hokým ; ce) ha-

menné, jejiiliž skoápku nelze w prstecli rozmakati ; kwty menší a
riižowé ; /3) prasknwé, skoápka tenká, takže prsty jádro dá se wy-
lausknauti. To jsau obyCejn hoké mandly, lilawn ze Sicílie a

Provincie pidiázející; koky, psi, wewerky, kuata a papausci sndše
jednu liynau; my je potebujeme za koení do jídel; upražené nebo
uwaené ziiaubnosti swé pozbýwají.

b) MnnJhj sfndkéi jádra sladkého : a) kamenné, skoápky twr-

dé, prstaiiii nerozUištitelué Též u nás se sázejí. W obrliodu oby-
ejné a netoliko do jídel (obyCejue olaupané) se potebují, anobrž i

dlá se z niih mandlowé mléko (mandlowina), neb wytlaCuje se z
nich olej; záboj ili pokrutiny (co po oleji zbýwá) potebují místo
mýdla k mytí rukau. Sladké mandly dáwají plku oleje, hoké Mwr-
tinu. /?) prasknwé ; skoápka teníká, snadn rozluštitelná. HlawnS
w Provincii, Janowsku a ua Sicílii se sázejí a k nám piwážejí. Po-
tebují se jako kamenné, y) broskwowé ; listy jako broskwowé ;

pec-
kowice wejcowité, tupé; pecka žlutawe erná, nkdy dosti mnoliýin

masem obrostlá; kwt nejCastCji bílý; mají ji za míšence z uiandlo-

nS a broskwon.

Broskwoíí. Persica. Pfirsicii.

Kwt jako mandlon; peckowice welmi dužninatá;

slupka hned aksamitnatá, hned nejlysejší} pecka nepra-
wideln brázdowaná a drnatá.

B. obecná. P. vulgaris Ažill. Amvgdalus Persica Lin.

Duhám. t. 1 — 14. 20—32. Plenk 1. 386. Lam. t. 430. f.
í. Hayn. 4. t. 38. Guimp. 1. 140. Wagn. 1. 1. 39. Be-
skew Mat. Háj. 67. — Wcl. 83. Broskwowý strom. Strom
mírný, 15— 20' zwýší ; wtwe neprawidelné, šedé j sniít-

kj- erwené ; listy stídawé, kopinaté, oste a obycej-

•
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nt" fhvnkrAr pilownné ziihnmi žlH/knii lirotilými , pak
ní»ilv.sej,šinii; rapíkv nejcastji he/.žla/é ; kwtv pod oky
listowyini 7. lonskycli roz.eh wvnikající , rozwíjejí sp

dfivvp než lisií raší, obyejn ojerlinMé, ídko dwojoaté,

Kedawé, ržowé, woliké; kalich uštw wejityrh, nejtn-

pjších. na konci pyrit} ch; plod (firoskcw, beskew) za-

knlatclý s diižninau tlnstaii. — Puwodn w Mal Asii a

Ímení)\vit(» (dlo domnní) w Persii ; nvní w.šndc w Ewro-

p pomoské, u nás jenom podlé /di na odrách nebo
w broskwárriách. Kwte w dubnu a kwetnu. 5'

Pedinolio orlrodkw, hlawní dwoíp;

a) B plmtiniú. Broskwe hust;ni plstí porostlé; n) diižniník

od pecky panští; ^) diižnina od pecky nepaiiStí; ottS zase innolto roz-

díluw okazují.

I)) E. hlnilkn ili /»/««, neinajírí plsti ; «) diižnina od perky

paustí ; /?) dnžnina nepijn^f/. Ten odrodek mén rozdílfiw ni;'i.

Owoce (l>roskwp, hf^skwe) pro laliodnost wliec o''líl>ené.

Hof-ká jiidra w lékarsíwí jako hoké mandly; též i listí a kwílí. S
l!ii'ni doh5wá se z jader rosolka ([)ersiko).

MeRI'. ArMKNIACA. APRIKn»B.

Kwf jako mandlon. Peckowice wejcifokniowalá,

dužnalá, plsnatá ? pecka tii ostrá, tam tupá, podlé kra-

jinv brázdowaná, jinak hladká.
List mladý po lirajfc!) nadswinul). Kwety ojedinlé nebo dwoj-

Caté, ped listím se rozwfjející.

M. ohfirij. A. viilg;aris hnm. t. 431. Prunus arme-
niaca Lhu Plenk (. 384. Meruka Mat. Háj. 68. a. h. —
Jf^r.l. 84. Meruíikowý strom, morulka, marhule, marula.
Strom mírný s obšírným košem, roz.hami Ivsýtni ; listy

srdité nebo wpjite, '*>" dlaiihé, 2" široké, zakonité,
ostré, dwakrát pilowané zubami lupaunkými, žlázkau

hrotitými, nejlvsejší; apíky asi zdéli polowiny listowé,

žláznaté nebo bezžlazé ; kwtv ped listím se rozwíjejí-

cí a z rozeh loských puící, obyejn ojedinlé,
ídko dwojaté, ržowé nebo bílé; trubka kalichowá
p>rilá. ušty wejité, nejtupjší, lysé, erwené; peckowi-

cíí broskwi podobná, zakulatlá, obyejn žlutá, na wý-
sluní ervvená s duzninau tlustau. — W IVTalé Asii ; sá-

zený w nejmnožších zemích mírného podnebí. Kwte w
beznu a dubnu. 5 •

Dwé hlawnfch odrodknw :

H) PlnnA. M''rnhky drohné, kulowaté, žlnté, málo chutné: «)

horlié^ meruiíky zwícf tešn, zakulatlé a žluté, rluiti prostední, já-

dra hokého. W Kgyptu slowan misimini, kdežto je sn^í, warí, a dá-

vají i na sfl bohái^fím ; (i) thidló, mírné weliko.^ti, zakulalelé, fcer-

wenawé, duiti prostední, jádra sladkého.
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b) štSpuA. Meruky weliLé, podliiliowaté, žliué nebu Cerwe>
né, dmtné : a\ Uotkv., weliké, zukulatlé, žluté, cltutiié, jádru hor-
kélio ; p) sliidkéi wfliké, siiiaíkiuité, žluté a ersveué, iliiitné; jádro
sladké, jedlé; y) uherské, \seliké, xitkulatlé, žluté a í:er>Sné, wel-
uii diutné; pfcka s.tina seliau se laušlí

;
jádro i^ludké, jedlé.

Mcrunky jedí se bud" sweží nebo oatožeué ; z jader jednolto

odrotlku wytlaují u Briaii^ouu we Francauzíd) olej dubr5 (buille du
luarututtej.

Slíwuí^. Pkukus. Pflaume.

Kwí*l iiiandlont'.' l^eckowice wejcowitá nebo po-

dluhowalá, dužiialá, nejíysejší, jínini siwýni pokryla;
pec-ka smáknutá, obak ostrá, po krajích nepatrn bráz-

dowaná, ostatn hladká.
List mladý po krajírh nadswiiiutý. Kwty ojedinlé nebo

dwojCaté, skoro wždycky s listíni rašící.

P. trn. P. spinosa fjfi. Blak. t. 49 i. FL dan. t,

926. PUnk t. 330. Schk. l. 1 32. Slurm. 1). Guimp. t. 66.

Hayn. 4. t. 44. Dusseld. 4. 1. 17. Trnky Mat. Háj. 76.

b. — Wel. 89. c. Trnka. Rijil str. a ke ob. 34. Ker
zwysí iimze s korau ernau í wetwe nejodstálejší ; ro/.hy

nkdy nejaulleji pyrite, w tiny ukonené; hsiy stíída-

\vé, obvvejitoehpliné nebo wejil, nerowné, /prohýba-
né, wezpod pyíilé, ostie pilowané, s zuby nkdy pil-

konanými, dole pi iapíku obak nebo na jedné stran
žlá/kau opatené; í-apiky soiwa zdeli 'e lisloué, pyrite;
palisty šídlowité, pyrite, delií apiku ; kwly ped listím

se rozwíjejí z pupennw, ojedinlé, sio|)k;ité; stopkv Iv-

hé, jako i kalichy 7W(>nkowiié, uitúw kopinatych, tupých,
trubky delších; plátky bílé, podlauhlé

;
peckowice ku-

lowalé, solwa 'V \v prinnru, tmaw modré s jíním
blawým. — ^a pahrbcích wýslunnych po Ewrop a
sewerné Americe. Kwie asn w pt)dlelí, zra w pod-
zim. \ .

Kúra trpká potrebuie se proti ziuiniríui a k barwení na er-
no; kwt wonn> a nátrpk) (Hores acaciae nostrahsi k istnf krwe;
též dáwá w.eláui dobrau pastwu; trnky vbhni trpké, wyuirzlé uioiiau
se jisti, at uejsau diutué ; dlají z nicli wíno ; nezralé beran k bar-
weti na erno; tž zlii>t<iwují z nidi wjtah (succus acaciae nostra-
tis) proti buliawkáii) a krwotokuui.

S. prcawka. P. i nížili li a L/«. Fm^L bot. t. 841. Kfni.
t. 033. Guimp. t. 65. Prcawka, slíwka. trnoslíwa, tino-
slíwka, záhorka. Podobá se wehiii piedešlé. Ke pe-
dešlého wyšší; ro/hy trnowatjící, skoro rozkladité, hu-
st pyiié: listy podlauhlokopinalé, tupé, ostré, pilowa-
né, beziluzé, obak pvité, swinulé; kwty slO|)kalé,
dwojalé , s listím najednau lasíci ; trubka kalichowá
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zwonkowitá , s ušly ostrými, trubky delšími; plátky

okrauhlejší
;
pcckowice zakulatelé, stopkalé, dwojaté;

pecka kulovvatjší, mén smáknutá. — Po Ewropé již-

né a prostední, též w Kawkazu a Barbarsku. odkud
prý pochodí. Kwte w dubnu a kwetnu. "^,5'

Planá prcawka jest tiiiawC modrá, z inodrawa bíle jínowatá,

trpká. Zahradní nebo štej)ná uiá nkolikero odrodkw:

a) Karlatn, karlálka, sro/iky^ nijrobalaua Duhám. 2. t. 2. /".

15. Owoce kulowaté, wezpod wniafknuté, Cerwené, na konci zple-

stilé; pecka Iirotfckatá
;

plátky auzké. Sem také mornwkn , mo-
rnwankn ili hrnenkn-, a jiak kulakn, hulatka, slíaa kulountá, zi-

dowka se ítá.

b) Bhimyi hlušíce, damascena. Owoce zpleštlokiilowaté, íia-

lowé ; pecka krátká s wystáwajícím kjlem, na konci tupá. Rozdílné

zpsoby. Duhnm. 2. /. 7. lO. 20. /". 3. NejwStší slowau finihichy.

c) Špendlíky, armenioides. Owoce kulowaté, žluté nebo zele-

nawS žluté; pecka tupaunká. Rozdílné zpsoby. Z>«/írtm. 2. . 13. 14.

Sein také cecawkij.

d) Zelenky, claudiana. Owoce kulowaté, píízplestilé, zelené,

asto nachow skwrnaté, fídko zcela nadiowé, na konci sotwa pro-

hlubené ; dužnina wíce mén sladká, zelené žlutá; pecka krátce za-

konitá. Rozdílné zpsoby. Duhám. 2. . 11. 12. 13.

Tyto odrodky nejCastji za Cerstwa se jedí; též se suší, ku

kterému konci nkdy pecka se z nicb wybírá; tak jsau prunelly, jež

z Francauz k nám piwážejí.

S. šwestka. P. domestica Lin. Blak, t. 309. Slíwy

Mat. Háj. 76. Slíwa Mat. Wcl. 68. Strom šweslkowý,
slíwowý. Strom 10—20' zwvší, dívví tisawé nebo za-

žlutlé a tisaw merhowané, Iwrdéj pewné ; kra pope-
lawá ; rozhy lysé; listy elipliné, ostré, obyejn dwa-
krát pilowané zubami žiázkau mah'kau ukonenými ,

nejastji obak pýité, maliko swraskalé; apíky zdélí

^s iistowé
;

palisly šídlowité, zdélí iapíku, žláznatopilo-

wané; kwoly s listím rašící, obyejn podwojné, zelena-

u bílé, na stopekách kalichu mnohem delších, pýi-
tých ; ušty kalichowé delší trubky, pýité, kopinalé,

ostré; plátky podlauhlowejité ; owoce wejitoelipsowité;

pecka siln smáknutá, bezbrázdá. — Pwodné w Ma-
lé Asii a jižné Ewrop, kdežto jako i w Ewrop mír-

njší anobrž i studenjší se sází. Kwte w dubnu a

kwtnu. 5«
Šwestka náleží k owocným stromm z našinskýci) neinžitecnjším ;

šwestky netoliko cerstwé se jedí, anobrž rozdíln pistrojené ; z

terstwých dlají se powídla ; též se suší, a tak dajíce se dlaulio

rliowati, daleko se rozwážejí. W nkterých kraiÍDá<ii dobjwají z

nich korálku silnau, sliwowici nazwanau. Z jader wytlaCuje se olej

dobrý. Dríwí potíebují saustružníci a truhlái.

Odrodek se swestkami drobnými, nahndle nacliow>mi a swP-
tle mode jínowatými mají za pwodní twar, od nhož ostatní odrod-
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ky stJ^pné s owocpin podliiliowatýui (elipsowjtým) podiodí. Hlawn
rozeznáwaií se dwoje otlrodfcy:

a) Šicstluj (wlastne), P. d. dainascena; oahndlonacliowé, jí-

ním modrawjin pokryté.

b) Duraiie, turonensis ; owoce obwejcowité nebo obwejcowi-

toknlowaté. iiinolieui wtší, nebo bled špinawE nacliowé, žluté, bílé,

jínaté, s dužninau niekši, š(áwnatjší. Rozdílné zpisoby. Duhám.

3, t. 20. f. 1. 6. 8. t. 4.

VViŠBti. Cerasus. Kirschb.

Kwét pedešlých. Peckowice kulowatá, lysá, bez

jíní. Pecka zakulatlá, hladká.
List uíladý zdwojnásobnenj ; kwety stopkaté, podwojné nebo

okoliené, z pnpenw rašící bu s listím najednán nebo málo díwe.

JF. oheaiá. C. vulgaris Moench. C. acida Gacrl. C.

Caproniann Decand. P. Cerasus Z-m. Blak. t. 4i9. Duhám.
2. /. 56. Plenk 1. 378. Lam. t. 432. /. 3. Ha^. 2. t. 56.

Guivíp. t. 62. Diisseld. 5. t. 9. 18. t. 56. Wišn Mat.

Háj. 62. b. — TFel. 73. c. Ryí ob. 32. Strom nízký,

obyejn 20' zwvsí, anobrž ke, wvhánéjící z koena
mnoho odnoži; wtwe tenké, prutowité, asto wisuté;

listy eliptiné, rowné, lysé, lesklé, píkožnailé, piloua-

né zubami žlázkau ernau ukonenými, zakonil, dole

nkdy obak se žlázkau; rapík žláznatý, též i bczžlazý ;

palisty šídlowité„.žláznatopilowané-, stopky Ikwélé, z pu-
penu wynikají po swazcích, pýíkaté, dlauhé ; kalich

zwonkowitý, lysý: uštw podhnutých, wejilych, tupých*
plátky okrauhloobwejité, obyejné podduté, bílé ; ty-

inky zdélí plátkw ; owoce zpleštilozakulalélé, se ša-
wau zakyslau nebo kyselau. — Pochodí prý z Malé
Asie, odkud ji Lukuilus do Itálie penesl, nyní po nej-

wétším díle Ewropv se sází a w mírnéjších krajinách

zdiwoela. Kwéle w dubnu a kwélnu. 5-
Sázením ntnoho odrodkuw ; nejlilawnejší jsaa tyto:

a) Wiin erné, barwy tmawe z Cerwena hndé ; Sfáwa barw.
«) Ki/selicc, tcišnilii/y erniky, C. austera; wefwe wisutéi listy dro-
bné; wišn drobné, pekyselé ; /S) uherky, trišné (wlaštn); wetwe
pímé, listy weliké, wisnE wŠÍ, nakyslé, sladké; y) králowky ; o
krátkýdi stopkáci), sladké, náwinné.

b) Ifiiní eruené; owoce bledé Cerwené se šfawau nebarwící.

«) Amrhele, hnmrnle, hnnirle kyselé; wetwe wisuté, listy drobné;
owore kyselé, sliijika tmawe ferwená ; ^) amrhele uáwiuné ; wetwe
rowné, listy weliké ; owoce sladkokyselé, trorliu wodnaté, slupka
ilul cerwená, stopky krátké; y} amrhele sladké; jako pedešlé;
owoce skoro sladké, slupka erwená, stopka dlaubá.

c) Hiše sláleliutauci (C semperflorens Ehrh), jejíž okolík
se prodhižuje we wStwiku dole listnatau, nahoe hroznatau a celé
léto kwtaurí a owoce nesaurí.

d) yiiie plná; pkoý strom zahradní.
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Wisne jedí se ferstwú nho dn.šné, též s« suší a nakládají

do cukru ueb octa; též se jiotii-huj/ w lékastwí a rosolkástwí. Dlají

z nJdi také wíno wisowé. Dríwí twrdé, Cerwi-nožluté- potebují Iru-

blái a saustružníci.

/^. tesen, C. avium Moettch. Prunus Cerasus avi-

wxw Lin. Frunus avium Lm. Blah, t. 452. Fl. dan. t. 1641,

Plenk 1. 377. ham. t. 432. f. 2. Kern. t, 30. Guimp. U
63. Dusseld. 18. t, 4. 6. Strom ztepilý, zwýší 30— iO' i

wyšši *, wtwe pímé nebo wzslaupawé, na mladých
kmenech nejasteji preslenné ; z koena nevvypauití

mnoho odnoží ; hsty na smítcích z ok po swazcích ra-

šicí, ehptin obwejitt^, zakoníte, tupaunce jednoduše
nebo dvvukrát piK)wan('' zaubkami žlázkau dernau úkon-

en}*mi, ponkud phhé , swraskalé, mdle', wezpod (z

ndádí) pviité, pak olysající ; i-apíky 2žlazé nebo bezžla-

zó j paMsly šídlouité
,
padawé , žláznalo/.ubaté ; kwéty

chomáené rasi z puponw beziist)'ch; supiny pupenowé
wnilní wejité, podhiuhlé, huíiatopyité, po kraji žlá/.-

nalé ; stopky lysé; kalich zwonkowity, lysý: uštw ár-
kowitých, tupaunkých; plátky wejilé, skoro ploché, bí-

lé; owoce wejcowité nebo srdcowité s dužninau slad-

kau. — Po chlumech naKawkazu a vv prostí'ední Ewrop,
sází se ale we mnohý(*h zen)ích , anobrž dost sewer-

ných a na znamenitých wýškách. Kwéte w dubnu, kwe-

Inu. 5-
Odrodky nejlilawnjš jsau tyto

:

a) Tesn crm'. Owoce tmaw lindoirwené, šfáwa harwí-

cí. «) Plúiiice, tešn plmié, /<'.««! ; drobné, weliiii sladké, nu dlau-

hýcli stopkáili dužniny inkké. /3) Chniftawkij erné; weliké, s duž-
ninau twrdau.

b) TreSni' hílé. Owoce l)ledS erwené, sáwa jelío nebarwí.

«) Tešn woskowé, žluté; žluté nebo bílé, <lužiiiny uiekké. ;í)

Chrupawkij hile ; bílé nebo í;erwené, dužniny twrdé, bílé.

Potebují je jako wišn ; dobýwá se z nich wodka eš/iowií^

koalka wýliomá. PtáCuice se druhdy w iékaslwí potebowaly. Dí-
vií se užíwá jako wišriowé.

StRemcha. Padcs. Trauaenkirsche.

Peckowice lysá, bez jíní. Pecka zakulatlá, hladká.
Listy zdwojnásobniié. Kwety iirozoííné nebo wrcholieeié.

St. obecná. P. vulgarís Hoíf. Cerasus Padus D<can(l.

Prunus Padus Lm. VI. dan. l. 20.'í. Pltnk t. 'ó%\. Kern. 4./.

3\. Guimp. t, hd. Hayn. k. f. ^0. Dusseld. \'6. t. 6. Streu>cha

Ri/l ob. 33. Trpká. Ker, asto strom 20—30' zwýši, s

košem pkným, listnatým, hustým; kra hndá s bla-
wými nebo žlutawými bradawicemi ; listv letní, ptidlau-

liloelipsowité, zakoníte, ó" dlauhé, 3 " široké, pilowa-
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na líci pkn /eleíié^ wezpod blavvé a nkdy w úzla-

biekách žebrowých huaté; apík asi zdí*lí V^, hslowé,

2žlazý, z mládí pýilý í palisly árkowité, dwakrát delší

apíku, po kraji žlázale pilowané ; hrozny ž pupenúwr

smitkowých, na krátkých rozhách chudolistych wyni-

kající jsau wisulé, mnohokwté, ídké, 8— 4" dlauhé;

stopka a stopeky lysé; kalichy krátce zwonkowilé, krat-

ší slopeek, s ušty wejeitými ostrými
5

plátky wcjité,

biléí asto nejdrobnji pilowané; owoce (stemšalky)
kutowaté, erné, zwíci hrachu, s peckau wejcowitau,

brázdowa swraskalau. — W lesech na místech wlh-

kých, podlé potokiiw, rek, skoro po celé Ewrop a se-

werné Asii, z roniti až na Alpy. Kwéle tt dubnu a kw-
tnu. 5.1I-

Jsau odrodky peckowic cerwéoa^ý » zelénawýclí á bílýdi,

kwítí a owoce df'utirfjšíbo.

Síemšalky jsau zasladlé, kyselé a hoké, nejedlé, potebují se

proti auplawiri a na sewern z id) pálí koalku. Kúra rnzhnwá a

list zapácliají hork>uti mandlemi, jsau trpké a liorké a ženan Oa nioS

a na pot ; tudyž kfa se potebuje na místo oIiiy, list ale co tbé

proti sniiiotiám plicním. K^t prý zahání myši aí stínky. Z leh-

kého díwí dlají lože fta runice, z wtwí biišt a trubky k dým-
kám. Stemcba sama hodí se do sadnw.

iS". Iviroinská. P. virginiana. Cerasus vigióiana Michx.
arb. 'd. t. 6. Pronus virgniana Li7i. Willd. Bauviz. t» b. /. 1.

Strom pedešlému podobný, 30— 40', anobrž i lOO'

zwýši ; kmen 4' Zllaušlí: wtwe nejodstálejší dlají koš
weliký, ídký ale ; listy podJauhlé, zakonité, oste ne-

stejn dwakrát zubaté, obak Ivsé, nejuýš w iizlabíckách

iebrowých wausaté; apíky listúw dosplých dwojim
párem žláz opatené; hrozny zdélí listu nebo delší, dí-
we pímé, pak nií nebo odwislé ; kwtv drobnjší než-
li stemchy obecné; plátky okrauhlé a rtenši nežli uwe-
deného stromu ;• peckowice sotwa wtší stemšalek obec-
nýcb< — W Americe sewerné.

Jako stemcba obecná we wlasti se potebuje.

Sl mahaleb. P. Mahaleb. Pronus Maháleb L/Vi. Blak.
^

/• 449. Jatq. anst. t. 227. Duhám. nOv. h. 1. 2. Plenk t.

332. Guimp. t. 60. Cerasus Mahaleb Decand. Rlacaleb

Mal. ffel. 52. C. vSiíwa rakanská, Irkowišn. Ke níz-

ký, jenž w zahradách mirže dóspti k wýšce 10— 18';

kúra erwenawá; díní ernenawé, nonné ; hsry letní,

okrauhlowejité
, písrdité , zakonité , tup pilowané

zubamí ilázkau hiotiitmi, hladké, Ivsé; apiky zdélí Va

hstowé, lysé, nkdv iláznaté ; palisty šídlowité. padawé,
3i
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kratší rapíku, žlázn^t zubaté; z piipeniiw na rozhách
wynikají dlíwe listw hrozny jednotluilié, dole nko-
lika listy malikými opatené, solwa M/i" dlauliýnji,

pítn) mi , mnohokwtými ; stopky a stopeky lysé

;

listeny nejkratší, wejoilé, ostré; kwty bílé; ušty kali-

ohowé wejitc, ostré ; owoce kulowatowejcowité, erna-
wé, wétší hrachu ; pecka hladká. — Na strminách a

kopcích uVsIunn) ch w Ewrop jižné a tu i onde w pro-
stední. Kwéte w beznu a dubnu. '^.

Díwí polr<'liuií saiistružnfri, a z dlaultýdi rownýcli odnoží d-
lají trubky k dyiiikáin, jež turecké nebo uherské slowaii. Díwí
žene na pot, a protož je poraiíCeli proti bsnosti a jmenowali dfí-
wim sw. Lucie. Z nialialebek nejedivdj táhnau w Dalmácii wýbor-
nau fosolku, mnrnskiticin /wanau. Jádra pro líbezný zápacJi pridá-

wají do niýdlowýdi kulek. Arabowé jádro |)roti uioCnímu kamenu
wyciiwalowali. Tím kein možná nejsušší jiahrbky obsázeti; též na
Qj možná št|)owatí wišu nebo tešn.

S. bobkonitL P. Laurocerasus. Prunns í..aurocerasus

Lin. Blah. t. ÓI2. Daham. t. 138. Plenic (. 383. Hayn. 4.

/. 41. Diissdd. 6. t. 23. Wapi. 2. t. 204. Cerasus" Lau-
cerasus Tjs. Laurocerasus Mat. íVtl. 37. c. Bobkowá
wišné. Strom zwýší 12— 2.ó', nkdy toliko ke 6— 10'

wysokj, slálczelený ; wtwe šeré; listy dwojadé, stída-
wé, podlauhlé, z dola ostrého nebo wejitého ostré ne-
bo zakoníte, kožovvité, ozimé, 4— ti" dlauhé, 2'/i" širo-

ké, lesklé, nejlysejší, pilowané zubami obdálnými,
žlázkau ukonenými, na líci lysé, zelené, wezpod bledé

a dole podlé žíly se 2—i žlázkami plochými; apik
mnohem kratší listu, be^žlazý ; z úžlabíka listw roz-

howých wynikají hrozny pímé, skoro co list dlauhé,

nejlysejší, mnohokwété; kalich baíikowílý, s ušly kra-

tikými, ostrými; plátky obwejité, bílé; owoce zakula-

tlosrdcovvité, erné, zwící malých vvišní , s dužninau
teuíkau, zasladlau, nejedovvatau. — Pwodné w Trape-
zuntu, odkud uejdíwc do Caihradu. pak roku l;>i7.

Klusiusem do Wídné penesená ; nvni j)odlé iVloe sled*)-

zen)ního roste w plotech a zahradách; u nás w zun
se stawí do skleníka. Kwéte w dubnu, kwétnu.^^.S-

l.istí jest iioké a má w sob mnoho psotniny, kterau i wy-
zíwá : proto prý hl.iwa rozbolí, když dlanlio w stínu stroiuii tobo

kdo mešká. Prepu/ují z nidi wodu íbol>k<iwišowau, aqna laurorera-

si), kterážto má moc psotninau se silicí spojenau, a tau piisol>í zá-

wra, keCe, zcbromnutí a .smrt : nicmén jest wýborný lék proti utr-

pení nerwuw, kret^íim, zaprtání útrob a t. d. istá psotnina užitá w
okantžení usmrcuje. Nicmén listím tím koení smetanu na káwu,
mauSná jídla, omáky a j. jal^o hokými mandlemi, jež naiirazuje.
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Poriadí 3.

TAffVLOiriTÉ. SPIREACEaK.

ZAkila. Kerria. Kbrrip..

Kalich na patero klaný: uitúw uejiivch, 3 lupe,

2 na konci mozolat pihrolité, w paupéti stechowité.
Plárkw 5, okrauhlých. Tyinek asi 20, s plátky r

kalichu poínajících. Worekúw ó — 8, prošlých, lysVch,

nlkau niowitau ukoneních, wajeko po stran ne-
saucích.

Z. íapmiská. K. japonica Decand. Rubus japonicus

Lin. Corhí)rus japonicus Thanh. Bot. rcp. ó87. Bot. mag.
t. 1296. Spiraea japonica Camb. PoK)ke zw-jši muže i

wyšií, s korau hlaclkau, /elenau, wétwemi prutowitýnW *

listy wejitopodlauhl, nkdy dole srdité, stíhano/u-
baié : zubw nestejn pilowanych, perenožebré, podlé
žeber (tedy na pi) asnai, pýité; palisty árkowito-
šídlowité, nejkratší ; kwty nejhoeji iižlabíkoné nebo
konené, žluté, pak zwadnutím bílé, mnohé, w zahra-
dách snadno se naplující. — Na Zapanu ; u nás hojná
w zahradách pro ozdobu. Kwle celé léto, "li.

Tawola. Spiraka. Spibrstaudb.

Kalich na patero klaný, stálý. Tyinek 10— 50, s

plátky wynikajících z lžka s kalichem srostlého. M-
chýíkw mnoho nebo I, málokdy dole srostlých, krát-

ce špidlatých, zídka nožkalých. Semena 2— ó, na wni-

trním šwu pripewnná, bezbílená. Kel prekocený : d-
loh tlustaunkých.

Ke bezbranné nelio byliny. Wtwe strídawé. Listy stídawé,
jednoduriié, ídko wyStSrbené, žil peenýcli oebo peenodiaoojdi.
Kwty bílé, Serwenawé, nikdá žluté.

T. kalinolistá* S. opidifolia Lin. Duhám. nov. 6. t.

14. Commel. hort. \. t. 87. Ke" 8—10' zwýší, rozdle-
ný na n)noho wtwí šedých nebo nárvšawých; listv wej-
ité, .Slaloné, dwakrát pilowané, rapíkaté, lysé, na líci

syt zelené, \vezj)od bledé, na konci rozeh pihlížené,
dole palistoma opatené; kwty obojaké, mnohé (lO— 50),
postawené na chocholík hustý, polokulatý, stopkatý: sto-

pecky lysé, Ikwté; lupenv kalichowé otewené ; waje-
níky dole srostlé; mchýíky blanowité, nafauklé, weliké,
rozewrené

; semena ubwejcowitá, rusá, lesklá. — Z Ka-
31*
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nady až do Karoliny na pale wrcliúvr. Kwle vf e*
wnu, lipnu.^ .

7'. ozankolisld. vS. chamaedriíolia LÍ7u Pall. ross. t,

Ib. Ke mnoho odnoží wypauští-jící, sotwa 21oketní

;

listy stídavvé, mkké, wejili', na konci nasekanopiio-

wané, lysé; chocholíky polokulaté, na konci rozeh hoj-

né, mnohokwlé, wonnó ; slupeky lenké, prodlaužené
;

kwety bílé, slab lekowané; kalich lalokw wejilých,

žílnalých, podhnutých ; plálky zaokrauhlé, bílé ; méchýíky
prošlé. —• W Ewrop niírnowýchodni, Sibirii podlé ek,
Kwte w erwnu, Jipnu. ^.

T. jilmolistd, S. ulmifolia 5co/?. carn. cd. 2. \* t. 22.

Duhám. nov. 6. /. 13. S. chamaedrifolia Jacq. h. vind. t.

140. Podobá se nclmi t. ožankolisté. Listy wejitokopi-
naté, ostré, ploché, oste pilowané, brwilé; kwély po-
lokulaté chocholiené, konené ; ušly kalichowé pod-
hnulé. -^ W Korylanech a Sibirii. Kwte w erwnu a

lipnu. "li,

T. tezalkolisld, S. hypericifolia Decand. S. crenala

Lin. S. obovata }Fdld. Barr. t. 564. Schmidt t. 56, Schk.

t. 134. Ke 4— 8' zvvýží, wtewnatý, s korau narysawé-
lau ; listy obwejitopodlauhlé, 'Á—4žilé, celé nebo zuba-

té, lysé nebo pýíkowané ; žebra peená ; chocholíky

slopkalé nebo okolíky sedawé ; kwly drobné, bílé; slo-

peky lysé nebo pýíkowané : lupeny kalichowé wze-

staupawé ; mch}' íky prosté. — W Ewrop a Americe se-

werné. Kwte w erwnu, lipnu. \>
Kod welmi proiiiEnliwý.

T. wrbolistá. S. salicifolia Lin. Gmel. 3. i. 49. Pall.

Toss. t. 21. 22. Duhám. t. 75. Schmidt f. 50. Ke zwýší

muže, mnohokmenný, pímý, s korau zelenawau a po-

kožkau nahndlau, slupující se j wtwe a rozhy lysé;

listy kopinaté, pýité nebo lysé, asto dwakrát pilowa-

né, ostré; apíky pekrálké; lata složená, konená; kw-
ty skoro newonné, ped rozwitím krásn ržowé, pak
blednaucí; ušly kalichowé odsiálé, irojúhlé; plálky wa-

jené, podduté; mchýíky lysé, nafauklé. — W Sibirii,

Cechách. Kwte w erwnu, lipnu. '^.

Listy té a pedešlé potebují w Sibirii co thé.

T. plslnatd. S. toraentosa Lm- Pluk. phyt. t. 321. /".

5. Schmidt t. 51. Ke 3— 5' wysoký ; kra erwenawá
a pikrytá plstí naryšawlau ; Ušty wejité , obyejn
dwakrát pilowané, wezpod hust plsnaté, blawé, na

líci zelené, krátce apíkalé; laty delší neb kratší koaené ý
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stopky a stopeky naryšawele plsnrulp ; kwety ržowé ;

uštv kaiiohowé wne plsnaté, trojúlik', pudhnuté ; m-
ciiyiky prosté, rozewieiié, plsnaté. — W Americe se-

wernozápadni. Kwle w srpnu. ^.
Celá rostlina má diut liorkau a trpkau ; koen koenny pote-

buje se k posilowání.

T, udatna. S. Aruncus Lin. Pall. ross. t. 26. Com-
nul, hort. t. 9. Udatna, doník. Koen mnoholetý, co
rok erslwé lodyhy wyhánjící ; lodyha *i' i wíce wvso-
ká, pímá, tenká, lysá,/ árkowaná, sotwa wtewnatá ; listy

stídawé , tikrát wyštérbené : úkroje zakoncité , dwa-
krát pilowané, po žíle a na apíku pýilé, konený
wejitý, poboné kopinatowejité, rapíkowané } listy nej-

hoejší obyejné jednoduše peenosené ; lata konená,
nejkrásnjší, klasatá, tebas l' dlauhá: klasy sedavvé,

tenké, 1—2" tenké, luistokwté; kvvéty skoro sedawó,
na jedné rostlin hned samí, hned samicí, hned ni-

jaké : samí mají plátkvv 5, kalichu delších, tyinek
asi li), delších nežli plátky, sted kwétu tupý; samicí

mají plátky sotwa kalichu delší, wajenlky 3, po-
dlauhlé, rownobžné, zdélí plátkw, se nlkau dlau-

haunkau a bliznau hlawowitau ; mchýíky 3, nachýlené,
podluhowaté, nalauklé, nelkau hrotité, šedé, 2chlopná,
2semeoné; semena árkowitá, ostrá, drobniká. — VV

lesech ewropbkých a sibiských, Kvyte od kwétna az

do lipna. '4-,

Ozdobná bylina, je2 by uzdobai; zahradám býti mohla. Kofsa
rahorklý a trpký silnž mtodÍí drulidy jej i naf potrebowali proti if-

ninicím ; nat se liodi k wydláwání kíiže.

7'. inedunišník. S. Llmaria Lin. Fl. dan. t, 547. Engl.

t. 960. Plcnk t. 400. Stiirm f. 18. Haijn. 8. t. 31. Dat-
seld. 5. t. 6. Tawolník jilmowý, lobazník, lobaz, medu*
nišník. Koen mnoholetý, dewnatý, oblý, erný, mrca-
satý; lodyhy 2— 4' zwýší, pímé, zmlka prohýbané,
iiranaté, lysé; listy koenowé apíkaté, nékdy delií

stewíce, ikrojaté, lodyhowé stídawé, sedawé ili až ke
wzniku listnaté, wšecky petržené wyštérbené, na líci

syté zelené, wezpod bíle bust plsnaté, nkdy toliko

žebra lakowau plstí pokrytá : ukroj konený nejwtši,

dole wejitý nebo srditý, 3laloný : úkrojky jako úkro-
je poboní wtši, kopinaté, stíhanozubaté zubami nejo-

steji pilowanými, iikroje mezi welikými nejmenší, wej-

itookrauhlé, pilowané ; listeny podobné lalokm drob-
ným, trochu wtši; z konce lodyhy wycházi stopka dlau-

há, nesaucí wrcholik nkdy 3' dlauhý, Sdílný, s dilonia
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wnšnýma delšíma proslrednílio ; kwety jednostranné,

drobné, bílé, stopekaté, wonné ; ušty kaliohowé pod-
hnuté; plátky obwejité; tyinky plátkw delší? plod
složený z méehýííkw 5, zkraucenýcii, hndozelených.
— Na lukách mokrých podlé potokw w Ewropé. Kwte
od erwna až do srpna. "4-.

Celá rostlina Jest nahoklá a trpká, koením zapáila a Jest

ol>líliuná píce kozí ; drniidy potfehowali ji w lékarstwí, ob/wlážte pro-

ti wedin ; kwty liorkjmi inari<!leiiii zapácliajíí í chwálily se proti hli-

stáin; na též k wydláwání kiiže se potebuje.

7'- kamatexká. S. camtschatica Pall. ross. 1. t. 28.

Doník kamatecký. Koen tlustý, wn erný, u wnitr bí-

lý ; lodyhy 2— Ssáhovvé nebo wysší, dole na palec tlu-

sté; listy koenowé nejwt.ší, asio zšíí l', zdélí 8", dla-

nite hluboce Sdílné, dwakrát pilowané, lodyhowé pí-
sípowité nebo kopinaté, wšecky na líci lysé, na rubu
chlupaloblawé ; kvvty trochu wtší nežli medunišníka,

lahodné zapáchající 5 nichýíky šerpiwé, nezkraucené.
— Na Kan)atce, na Aleulách a podlé prplawu be-

ringského.
PazauSky, mající < Iiu jader broskwowýi Ii, jedí na jae, w zimS

ale koeny surowé nebo uwaené s jikraini nebo rybami.

T. tuicbník. S. Filipendula Lin. Fl. dan. t. 635.

Plenk t. 399. Stanu f. 18. Hayn. 8. t. 30. Tužebník
Mat. Háj. 2(10. — IVel. 806. c. Trebník, zemní oech.
Koenu oddenek úkosný. rozdlený na mrcasy mnohé,
niowiié, tu a onde na hh'/.y zvvelielé ili oteklé, wne
erné; lodyha skoro loklowá

,
pímá, hranatá, lysá,

zmélka neprawidelné prohýbaná; listy koenowé a lody-

howé na krátkých apících w obwodu podlauhle kopi-

natoárkowité, dolení tebas 9" dlauhé, iVi, ídko 2" ši-

roké, petržené wyštérbené : úkroje podlauhloárkowi-
té, stíhanozubaté, lysé nebo pýité; palisty polosrdi-
té, taktéž zubaté, s apíkem dopola srostlé, nejdolejší

delší, kopinaté; chocholík konený, dlauhostopkatý,
5— 6" dlauhý, béwný ; kwéty wné ri°ižowé, uwnit bílé,

jednostranné, na stopkách dlauhých ; ušly kalichowé,

podhnulé; plátky podlauhle, tupé; woreky rownobéž-
né, bélohualé, s bliznami tlustými ;

plody nezkrauce-

né. — [\a lukách a pastwinách suchých po Ewrop a

Sibirii Kwéte w erwenci. '4-.

Hlízy koenowé ii wnil erwené, zapáchají w jesení pomarao- a
emi. jsau zahoklé a jedlé. Naí zalioklá, trpká, wobná, k wydSlá-
^áoí kfi.e lídobná. Kwty zasladlú a nahorkU'; mají mnolio matiky a

tudyž w spweru k dPI^nf manky se potebují; drulidy mCly sláwii

proti inotuímn kaiueou. List w Ruiiku potebují proti tasttmci.



Trubuška. Gillenia. Gillbkib.

*% K.ilili trubkowiio/wonkowity, w ústí 7.auien}\ na

patero klaný. Plátkiiw 3, árk()witokt)pinat}ch , pHue-

Ktejnjch, L konce trubky wynikl}ch. Tyinek 10— I o,

/.awinych. Worcknw 5, ukonených nelknu niowifau,

lilíiwiku nesancí, prísrosllydí w lobi)lku ópauzdrau :

paiizder 2.seniennycb.

T. malopaUstkatá. G. trifoliata Moinch. Spiraea tri-

folia ta Z»í. Buf. mag. t. í89. Bart. med. t. 5. Bigcl. nud.

t. 41. Dfissdd. lO! '/. 12. Bylina 1—2' zwýší, pímá;
lodyha hranatá, naerwenalá, lysá; listy stídawé, prst-

nate trojlÍNlkaté: úkroje na kratikých apících kopinaté,

nejostpii dwakrát pílowané, nejostejší, lysé, wezpod
pVjMté; apiky nejkratší; palisty árkowité, zakoníte,

/élí apíku ; stopky úžlabíkowé nebo konené, mno-
hem delší listu, 2—3kwté; kwély skoro \" dlauhé, bílé

nebo bílé a riowé, jedn(»stranné, na stopekách trubky

kaliehowé delších
;

palistv šidlowilé. — W lesech wlh-

kých Ameriky sewerné, z Kanady až do Floridy. Kwte
w crwnu a lipnu. "4-.

Koen pwítewnatý, žUitawý, cláiikatý, pusohí iižíwaný jako

ipakaktianhu liureiii a doleiit ; 40 zra iof dáweot.

T. hrubopalíslkafá. G. stipulacea Naft. Bart. t. 6.

Spiraea stipulacea JfUld. Hozeznáwá se od pedešlé
Oseky protiscnýn)i nebo Sdílnýuíi a palisty welikými,

listowitými, wcjitými, zakoniiýrai, slíhanopilowanýiui.
— W Americe sewerné.

Psobí jako pedešlá, mnohem ale silnji.

MyDLOKOR. QuILLAJA. QlJiLLAJA.

Kwty pometáním mnohomanželné. Kalich na pa-

tero klaný, stálý : uštw wejitých, ostrých, w panpli
chlopnitých. Plátkw 5 , padawých. Líižko ólaloné,

dno kaliehowé pikrýwajíci. Tvinek 10, z konce la-

lokw líjzkowých wyniklé. Worekw ó, tlustých, bi-
chem srostlých, w nlku šídlowitau ukonených. To-
bolek tolikéž, trojboných, kožnatých, odstálých. Semena
dwojadá, stechowiiá, na konci kidlatá.

M. tupolisiij. Q. smegmadermos Decand. Q. sapo-
nuria Poirr. Lam. t. 7Ti. Smegmadermos emarginatus
R. el Pav. prod. t. 31. Quillai. Strom ztepilý, pewe-
lewnaiý, s korau tlnstau, [)opelawau, diwím twrdým ;

wiwe a rozhy stídawé ; listy stídawé, rapíkaté, jedno-
duché, nejcelejší, wejité, podlauhlé, tupé nebo wykro-
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jené, na obau stranách zelené, pezimující? palisty nej-

menší padawé ; kwoiy na konti rozeh úzlabikowé, sam-
í, samicí nebo obojaké, slopkaté; kalich wn beiawe
píaksamitpatý ; phitkvv 5, obwejitých, nehetnatých 5 plod
z 5 tobolek, jako hwzda rozewených, eliptiných, wej-

citQpodlauhlých, kožnatých, tupých, Ipauzdrých, mno-
hosenienných. — W Chili a Periiwii. 5-

Dríwí nerado se štípá. Kra ale má tu wýboroau wlastnost,

že nahrazuje injdlo nejwÝbornejsí, nebo roztluená a we wod mo-
ená dáwá mnoho mydlinek., ježto winu zbawuií mastnoty, plátno ala

žlutí. Proto w DÍ weliký obchod ^edau. AVšickni Indiáne jí sobjS uiyjí

blawu, i^eCesajíce se; domníwaji se, že jí yvlasy ernají,

Podadí 4.

TOTENOmrÉ, SANGUISORBEAE, m
Krwawec. Poterium. Becherblume.

Kwéty jednodomé nebo ranohomanželné. Kalich
dole Ssupinný, s trubkau nahoe ztsnnau , krajem
-idílným. Plátky žádné. Tyinek 20— 30. Woreky 2,

ukonené nlkau niowitau a bliznau kystowjtau. Holén-
ky w kalichu ztwrdlém, wyschlém ísemenné.

Byliny, poloko ; listy lidiopeené : lístky pilowaué; kwety
strbaulené nebo klasené, husté.

K. obecni^. P. Sanguisorba Lw« Curt, lond. 2. t. 64,

Engl bot. t. 234 í, Plcnk t. 668. Schk. t. 300. Hayn. 8. t,

23. Wlaský bedrník aneb krwawé koeni menší Mat.
Wiel. 373. Bylina. Koen kolmo do zem wnikající,

hnédý, mnohohlawý, wypauštéjící trs; lodyhy 1— 2ste-
wíné, oblé, píhranaté, jednoduché, chudolislé, dole hu-
até, málowtewné: wélwe nejastji jednoduché, nahé {

Hsly lidiopeené, 7—lojamé: lístky pilowané , lysé^

dolenich obwejitookrauhlé, lodyhowých podlauhlé nebo
kopinalé; rapíky listw koenowých g lodyhowých do-
lejších dole huaté 5 strbauly píkulowaté, nemnohé, na
konci lodyhy a wtwiek, zelenawé, nachowéle nabhlé,
jejichž kwéty hoení samicí, dolenísamcí ; tyinky wlás-
líowité; prašníky kulowatosrdcowité j blizny štlikowitp,
nachowé ; ušly kalichowé wejité, ostré, rozložené; trub-

ka kalichowá semenonosná zkostnalélá, tup 4hra-
ná, síkowan swraskalaunká. -^ ^^a pahrbcích suchopav
pých, wýslunných po Ewrop. Kwte w erwnu a lip-

nu. '^.

Listy pro dui ostrokaíennau, slabau j)otebiijí co koení
; protož

rqsitlipa cliovfá se w zahradách tu onde a slqvre bedrnik !(ahra4nf' Tóž
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dáwá dobrati píci, pro kteranž prinn w Anglíanerh u welikéin

umožstwt se sází. Druhdy ji potebowali w lékastwí proti auplawi-

eím, krwotokúin, na ráuy a wedy.

K. mnohoinanlelnij. P, polygamum íf. et Kit, 1. .
198. Podobá se pedešlému, liší se ale kalicliy plodo-

nosnými, co kost ztwrdlými, jamatoswraskalými, tyrhra-

nými, po hranách kídlatými, jichžto wrásky wywj^sené.

— Na pahrbcích suchoparných fiwropv teplejší.

Užitek jako pedešlého.

JSf. trnatý. P. spi^osum Lm- Moris. ox. 8. t, 18. y.
5. Ke 3— 4' zwýší, rozdlený na wtwe neprawidel-

n kiwolaké, šedé, nejodstálejší ; wtwiky píhuaté;
lis»y lichopeené, 4—Tjamé ; lístky wejitookrauhlé, iia

líci olysající, srstnaté, ídko syt zelené, wezpod bledé,

hust huaté, drobné, 2" dlauhé, po kraji hluboce a

skrown pilowané ; stopky úžlabíkowé, krátké, huaté,
nesaucí sirbaul podluhowatý, na nmž kwty boení
jsau samci, dolení samicí; ušty kalichowé wejitookrau-

lilé, osiraunké, zelené; kalichy plodonosné skoro zja-

hodlé, zakulatlé, erwené ; stopky mnohé, neuesaucí

strbaulkúvv trnowatjí a jsau mnohokrát (3— 7krát) so-

cháte, jako wtwe šedé. — Po suchopaích na Krét,
Archipelagu eckém, okolo Caihradu, w Natolii, na

Sicílii, \

,

ToTEH. Sakguisorba. Wiesenkopf.

Kwty obojaké. Kalich na Olwero klaný, wn do-

le dwojšupinný. Plátky žádné. Tyinky 4, Woreky
2, zawené w trubce kalichowé, nlkau štlikowitau
ukonené. Holénky 2, wyschlé, nepukawé, Isemenné,
Semeno pekocené?

Byliny; listy lichopeené ; kwty hust strbaiilené Qebo klá-

cené.

Tr lékaský. S, officinalis Lin. Fl. dan. t. 97. Plenk

1. 63. Schk. t. 24. Hayn. 8. t. 22. Krwawé koení I, Mat.

Wd, 373. c. Toten, toslen, mateí líko. Koen mno-
holetý, na prst tlustý, wn šedoerný, u wnit žlutawý ;

lodyha 2— 3" zwýší, pímá, tuhá, oblá, lysá jako wšecky
díly, jednoduchá nebo nahoe chudowtewná, chudolistá

}

listy tuhé, lichopeené, o—7jamé: lístky kratice apí-
kalé, wejitosrdité, na konci zaokrauhlené, zubaté tu-

bami ostrými, na líci syt zelené, wezpod bledé; str-

bauly konené, wejcowité, asi co žalud weliké, na dlau-

bych stopkách, prodlaužené, hnd erwené; kalichy
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lysé: M.šfy wpjité, oslraunké, u wnií pod koncem opa-
tené hiadawiknu hílau ; tyinky zdélí kalichu. — Na
lukách w Ewrt)p. Kwte od ervvria až do srpna. "4.

Twrdá to |)(<í pro dobytek ; kot-n trpký druliciy w lékarstwí,

obzwlást proti liiíhcí.

y. kanadskij. S. canadensis />//. Moris. ojr. 8. /. 18.

/. 1*2. Corvnl. can. 1. 174. Knorr Jelíc. 1. P. ó. /. 4. Po-
dobá se pedešlému ; lislky wejilo- nebo srditopodlau-
hlé , ostie a hiube pilowané , dhiuho apikalé

,
jako

palisty wejitopodlauhlé, nestejnosti-anné, dolejškem sro-

stlé s í'apíkom, lysé ; klasy huslokwié, príu)é, tebas
2" dlaulié, bélawé ; ušty kalichowé okrauhlowejcilé, tu-

pnunké ; tyinky mnohem delší nitek árkowitych; liste-

ny kopinaté, kwétu kratší, pýité. — (Na pastwinách mo-
krých w Kanad. Kwéte téhož asu. "4-.

Koii lioíký a trpkj dáwení psobí, což w tom áilu jest ne-
obyíejný aucinek.

Peklaušek. Mamgyricarpcs. Perlfrucht.

Trubka kalichowá na konci za uzená : kraje 4— 5-

dílného s ušly nesaucími kolec zaubkowiiý. Plátky žá-

dné. Tyinky "2. líliznv perovvilé na mnoho klané. Holénka
w trubce kalichowé promnné w peckowici zakulaté-

lau. Semeno wisuté.

P. štllinalá. M. setosus li. rl Pav- per. I. /. 8- _/• d.

AncistriMi) barbaium Lam. Ki'íek wtewnalý, l' wyso-
ky, huslolistý; listy lichopeené, i—ójamé ; lístky ší-

dlowilé, na konci chlupaté, 3" dlauhé ; palisty pošvvo-

wiié, huaté*, kwéty úžlabíkowé, sedawé ; owocc slíwo-

vvité, zaktilaiélé, bílé, leskuté jako perly. — W Brasilii,

Peruwii, Ghíli ad. \.
Owo ifdí dli, atikoli málo iná duzniny. List proti krwoto-

kúin se potebuje.

KoMTRVHEL AlCHIMILLA. FrAUBNMANTBL.

Kalich trubkowitý: trubka nahoe zaužená, kraj

fidilný: uštw stídaw menších, nkdy nejmenších,
zaubkowatých. Plátky žádné. T\ inky 4— 1. Worekv
'-?— 1, poboné nesauci nélku niowitau, na konci hla-

watau, pak wvsýchající, Iwrdnaucí, Isemenné (holénky).
Byliny, zeliny; listy dlannolalo^nuté nebo ro/.sekanc ; kwŠty

drobné, choclioliené.

K. obyejný. A. vulj^aris lÁn. VI. dun. I. GHí). PUvk
t. 69. Síhh. t. 26. Slnrm f, 2. Husínnžka Mal. Háj. W6.
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— ffcl. i'2h. Kontrvhel, kondolík, hwzcios. Koen mno-
holetý, silný, rownowážný, wné šedolinédý, mnoho mrca-

sii wvpauštjící ; lodyhy podlé dobroty pdy l" až i I'

zwýší, prime nebo wzstaupawé, oblé, duté, riejodsláleji

chlupaté, nkdy skoro lyse', jednoduché j listy ledwino-

wité, az do tetiny 7

—

*)laloné: laloky polookrauhlé, ko-

lem dokola pilowané, 3" široké, 2*/4" dlauhé, wíce mén
chlupaté, nkdy docela lysé, podlé hlawnich žil asna-

té ; íapiky koenowých mnohem delší listu (tebas tjpa-

léné), lodvhowé od dola wzhru kr.ilší, nejhoejší nej-

kratší
;

palisty dolení podlauhlé, dopola, hoení okrau-

hlejší, s apíicem a dohromady srostlé, po prošlém kra-

ji pilowané, hoejší stíhanopilowané ; z hoeních úžla-

bíek a konce lodyhowého wynikají stopky, nesaucí

wrcholiky , ježto dohromady dlají latu listnatau : kw-
ty stopekalé , Ivsé , žlutaw zelené ; ušly kalichowé

^vejité, ostré; tyinky 4, kratší uštííw ; holénka rusá.

— INa lukách a pastwinách po Ewropé. Kwte w kwtnu
a erwnu. '^.

Dobrá píce pro dobytek. Koen a na swraskují, a tiiclyž po-

tebovaly se proti silným krwotokiii, ranáin a wrednin. AlHiemiko-

wé sbírali s íist rosu, a tudyž slowe rosaii slunení a aldiiinilla.

A. roln. A. arvensis Scop. Aphanes arvensis Lin.

Fl. dan. t. 978. Schk. t. 26. Zelinka sotwa prstu zwýší,

wtewnalá, rozestená, pýilá ; lodyha oblá : listy stída-

né, w rapik ztenené, Sdílné: lalokw na 2— 3 klaných,

ostrých, asi i " dlauhé ; palisty nejité, stíhanozubaté,

málo kratší apíku, s ním dopola a zpedu dohromady
srostlé; kwty úžlabíkowé, strbaulené, nejkratšeji sfop-

katé, pýité ; kalich na osmero klaný: ušty stídawé

nejmenší, zaubkowité, slídawé kopinaté, ostré; tyinky
4 — 1; holénky 2, jedna nkdv pometající. — Na polích

a rolích w Ewropé, Iberii, na Jamaice. Kwéle od erwna
až do záí. O.

Naf horká a trpká žene na uio ; zniládí múze se co salát

jísti. Upewuje písek.

Podadí 5.

SÍPKOfflTÉ. BOSACEAE.

Šik 1.

Mochnowité. Potentilleac

Kalich rozšíený, bez trubky prodlaužené : ušty

w paupéti chlopnité. Holénky obyejn mnohé na
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prodlauženém lžku, ídko 2— 4, w trubce kalichovvé

/awené.

KUKLIK. GbTIOC, BeHEOIKTENKRAUT.

Kalich trubky prohlubené, kraje na desatero kla-

ného, s ušty strídaw menšími, Plátkúw 5. Tyinek
mnoho. Holének mnoho, w lilawiku nahromadných,
nlkau stálau, ocasowitau, chlupatau nebo lysau ukoa>-

ených. Semeno wzstaupawé.

Byliny ; listy rozdíln peenosecíné,

K> lékaský. G. urbanum Z^m, FU dan. t. 67ÍJ. Schk»

t, 137. Sliinn f. 5. Hayn* 4. 33. DUsseld, 6. t. 17.

Wapu i. t. 11, Benedykt Mat. JFel. 3i6. c Koen mno-
lioletý, tlustý, weleoowitý, wn hndý, u wnit bílý, u

prosted erwerjý, zapáchá obzwláálé z jara hebí-
kem ; lodyha pímá, I— 2' wysoká, chudowétewná nebo
jednoduchá, nejodsláleji huatá, listnatá, oblá ; listy ko-

renowé tja apipích dlauhýchi huatých, lyrowitopeené :

ukroj konený nejwétší, obvvejóitý, dole ostrý, Slaloó-

ný : lalokúw kolem do kola zubatých; úkroje 2 pobo-
ní nejhoejší taktéž dlauhé, nkdy 3laloné, užšj, stí-

hané a pilowané, ostatní dolení úkroje mnohem menší,

wejoilé, zubaté, wice mén chlupaté ; listy lodyhowé,

dolejší podobné koenowým, ostatní na 3 úkroje rozseka-

né, nejhoejší jednoduché, ostatn podobn zubaté; pa-

listy zaokrauhlé, weliké, zubaté, prosté; kwty konené,
ojedinlé, pímé, neweliké ; ušty kalichowé vvtší wejité,

zakoníte, chlupaté, na wnitní ploše podlé kraj bloak-
samitnaté ; ušly njenší árkowité, trochu kratší wtších

;

plátky uštúw kalichowých wtiich málo delší, bled žluté,

obwejité; plod kulowatý, kalichem podlinutým pode-
pený, složený z holének mnohých, chlupatých, ukon-

ených osinau lysau, dwojclánkowau, jichž dolení lá-

nek tyikrát delší hoeního, dole pýitého ; lžko row-

né. — W hájích a krowištích wlhnunkých po Ewrop.
Kwte w lipnu a srpnu. '^.

Korea obs^luijící tríslovyinu, pryskyici a silici, potebují na

místo kúry chinowéi též prý dirání piwo ped zkysniitíin.

K. ivirginský. G. virginianum Lin. Garyophyllata vir-

giniana Hernu par. t. lil, Welmi podobá se pedešlé-

mu, od nhož se ale liší listy hluboko stihanými, sko-

ro protiseónými, úkroji prodlauženjšími a ostejšími,

kwty bílými, kalichu kratšími, za kwólení nachýlenými

;



stopkami proli kwelu tlustnaucími, psinami semeDOW)'ini

chlupatými. — W Americe sewerné.

Koen jelio w Americe sewerné jako pedešlý u nás se po-
tebuje.

Ké prostední. G. intermedium E/uh. Willd. h. ber.

t. 69. Podobá se pedešlému; kwétý ale má trochu

wetší, asto nachýlené ; katich erwenawý, rownowážný,

ani po kwtení podhnutýj plátky širší, náhle w nehet

zaužené ; woreky chlupaté, ukonené osinau dwojlán-
kowau, jejížto lánek 'dolení jest tyi"ikrát delší hoení-
ho, dole chlupatého. — Na podobných místech w Ewro-
p. Kwte téhož asu. '4-.

Koen taktéž se potebuje.

K' polonl. G. rivale Lin. FU dan. t. 722. Schh. I,

137. Síurvi f. 8. Hayn. 4. t. 34. Benedykt wodní Mat.

IfcL 3i0. C. Po naii podobá se kuklíku lékaskému

;

kwty skoro tikrát wétší uežli iiwedeného, ryšaworyzé,

nejíeji žluté nebo bílé, plátky širokoobwejoité, wy-

krojené, zdéli kalichu, dlauhonehetné ; woreky chlupa-

té, ukonené osinau dwojlánkowau, jejíž lánek ho-

ení huatý, skoro zdélí doleního , dole chlupatého ;

lijžko skoro zdélí kalichu. — Na lukách wlhkých, podlé

potokvv, od podhoí až na hory. Kwéte w kwlnu a er-
wnu^ '4".

Koen jeho, málo koenný, nkdy za koen prwního se wydá-
wá a ])otrehiije.

Odrodek s lupeny kalicliowýuii w listy prouinenymi jest G.
hybridm Wnlf. Jacq. rnr. t. 94.

K. chlumní. G. montanum Lin. Jacq. ausl. t. 373.

Stiirm J, 14. Benedvkt horní Mat. IVel. .'547. Koen
tlustý, šedoerný, úkosný, mrcasatý ; lodyhy pimé, je-

dnoduché, Ikwété, i— G' zwýší ; listy koenovvé nažlu-

tle chlupaté, lyrowit peenosené , nestejné zejko-

wané : ukroj konený, nejwéiší, písrdilý, tupé lalona-
tý, poboné wejilé, zaokraublé; listy lodyhowé mnohem
inenší) dlanénoSlaloné : lalokw kopinatých, podlou-
hlých, zejkowaných : palisty vvejité, pízejkovvané ; kwét
skoro ^/í" široký, pkný, žlutý, pín)ý ; kalich chlupatý :

ušty wtší kopinaté, menší árkowité, o polowinu krat-

ší; plátky obsrdité ; holénky s osinami nelánkowaný-
mi, huaté, kalichem rozloženým podepené. — Na past-

winách iiornich a podhorních. Kwete w lipnu a srp-
nu. -4-.

Koen též koenný druhdy w lékastwí jako kuklíka léka-
ského se potebowal.
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MaLINNÍK. I{UBU9. BROMB.ERSTRAUCH.

Kalich dna rownaunkého, kraje na patero klaného.
Plátkw ó, s tyinkami mnohými z kalichu wyniklýrh.
Holének pemnoho, na lžku wywjseném, nedužnatéin
nahlaucn}ch , nlkau poboní opatených, w pecko-
wiky dužnalé promnných. Semeno pekocené.

Ke, ídko byliny. Lodyliy dwojleté asto koenatjící, hladké
nebo ostnaté. Listy apíkaté, peené, dlanné nebo jednodudié

;

kwety latnné, ídko ojedinlé, bílé nebo Cerwené. Owoce jedlé.

M. ohec7iý. R. ídaeus Lin. FU dan. 1. 788. Plenk (.

407. Hayn. •>. t. 8- Giiimp. t. 97. Diissdd. ó. /. 20. Wapu
\. t. 74. Maliny Mat. Háj. 300 — TFel. 358. Ke pímý,
teba.s zvvýší mže, wélewnatý, oblý, nahoe autle pyri-

ty, ostny teníkými , šídlowitými , sttinowitými pokry-
tý, nkdy bez nich ; listy peené, na rozhách kvvtau-

cích trojené, nejwysši jednoduché, wejité , konený
nkdy písrdilý, dwakrát nejosteji zubaté, wezpod
obyejn bloplsnafé ; apíky zoblené, na líci žlábkowi-

té, pýité
;

palisty šídlowiié z nejdolejška rapíku wvni-

klé; stopky na konci lodyhy úžlabíkowé a konené, li-

stu dwakrát kratší, nesaucí hrozen chudokwtý, nachýle-

ný nebo nií, jako stopeky blopýitý, hákowii osten-

cowaný ; kalicli pýitý a ostnatý, oiewený
;

plátky ob-
wejitoklínowité, pímé, ušt kalichoných kratší, bílé;

owoce autle pýité, jakoby jínovvaté, nelesklé, karmíno-
wé, ržowé, ídko žlutaw bílé. — W lesech, obzwlášt
na njýtech hromadn po Ewropé a sewerné Asii. Kwte
w kwtnu a erwnu. ^ .

Owoce, maliny, netoliko z plan\cl>, anobrž i zahradnídi pro

wÝbornau diuí a wiini se jí; dlají z nelio také oret, synip a wodii

nialinowé, w lékastwí užitené ; též z nho mužná dlati wíno a líh ;

lijty zaitoklé druhdy proti bhawkám a krwotokiun se potebowuly.

M. západní. R« occidentalis Lin. Sloan. 1. 213. /". I.

DUI. eltli. t. 247. y*. 319. Podobá se pedešlému; lody-

hy oblé, modraw jínaté, ozbrojené ostny sehnutý-

mi ; listy na silnjších apících, na rubu bloplsnalé

;

na wýstelcích jalowých peené, ptilístkaté , na kw-
taucích trojené; stopky píokolíené, ostnaté; kalich uš-

tw kopinaloárkowitých ; plátky íilaloké, klínowité, od-

slálé
;
plody erné, nkdy erwené. — W Americe se-

werné. Kwte w kwtnu až do lipna. "fi.

Nahrazuje dokonce we vrlasti náš malinnfk obecný.

M. ježinílc. R. caesius ir,m. FL dan. t. 1213. Schh. t.

12b. Hayn. 10. /. 9. Jfeihc t. 46. .ležiník, ernice, mali-



na erná. Koen lezawj 5 kmeny kowjté, ohlaukowiié

sehnuté nebo prostené, wiMcwnaté, oblé, (;a.s(o z n»o-

drawa šed jírialé , ozbrojené ostny tenkými
, príro-

wnýnii ; listy trojtMio- nebo ptnodlanné : lístky wejoi-

té, dwakrát pilowané nebo zubaté, s koneným wélšinit

apíkatýni, poboními píísedawymi, lysé, pyilé , ak-

samitnaté nebo brwiié ; rapíky wíce méné ostnaté, pýité;
palisty árkowité, z doljška apíku vvyniklé, nejkratší;

lata jednodusínká, pímá, listu kratší ; stopky šlétinato-

ostnaté: kwty bílé, asi '4" široké: ušty kalicbowe', wej-

ité, dlauze zakonité, otewené ; plátky wejité, rozlo-

žené, kalichu kratší ; owoce erné, modrawošed jína-

té, bezleské , kalichem zaweným zastené. — Podlé
rolí a na nich. Kwéfe w lipnu a srpnu. "% .

W polích wclini ol)tížný k»'i*, leza jio z*-!!!! a wyliánc-je z koe-
na peinnolio lodyh. Owcce, jeZinij, sice se jí, není ale tak chutné,

ani oewoní jako muliny. Lii<t /ahoklý jindá na rány.

M. oslruiimuk. R. fruticosus Lm. FL dan. t. 1163.

Pknk l. 403. Schk t. 13.'). Hayn. 3. t. 10. 12. íFeihe 1.

1. 45. Ostružiny Mat. Haj. 99. B. — WeL 3.S7. Ke
kmenw (jblaukowité sehnutých nebo prostených, tupé
hranatých, «íce méné ostnatých, wétewnatých, lysých,

pýitých, chlupatých nebo huatých; listy trojené nebo
pétené dlanné, dwakrát zubaté, lysé, pýíilé neb chlu-

paté, nékdy wezpod béloplsnaté ; lístky wejité, okrau-
hlowejité, dole wíce méné srdité w\krojené; apík a

hlawní žíla lísikowá wíce méné ostnaté j palisty árkowi-
té, nejkratší; hrozen složený, konený, mnohokwtý,
nékdy ^j-í dlauhý, pímý, z wrcholíkw složený ; ušty

kalichowé wejité, ostré, rozložené: plátkv wejité, kali-

chu delší, otewené ; owoce (ostružiny) iíwe erwené,
pak erné, lesklé, s kalichem asto podlinutýnu — W
lesech, kowištich, plotech, na rolích po celé Ewrop.
Kwéle w lipnu a srpnu. ^.

Množ.<t>\( oiirodkíiw, iež nkteí za olt/.wlá.^tní rody nznáwaií.
Jest také odrodek plnokwtý zaliradní. Ostružiny náwinué, dost
lahodné, akoli inalináni iit-jsaii roweu. Dlají z nich wíno, ocet,

korálku ; nezralé a sušené proti aii))lawici ; koen otwírá u žene
na mo

M. wonný. W. odoratus Lm. Corn. can. t. ISO. MUL
ic. t. 223. Ke pímý, kmenw nékdy co muž wyso-
kých, píuíých, oblých, bezbranných, s korau slupující
»e ; rozhy. apíky, stopky a kalichy pokryté chlupami,
na konci žlázku kulowatau a ernau nesaucínii; listy je-
dnoduché, okrauhlosrdilé nebo skoro ledwinowiié, 5-

laloné : lalokw ostrých, nestejn dwakrát zubatých ; a-



piky asi o Vj krafií listu; palisly nejmenší, árka^ité

;

kwty konené, piichocholiené 5 ušiv kalichowé wejoi-

té, dlauze zakonilé; koruna skoro P/s" široká, krásné
ržowá, kalichu 2krát delší; plátky obwejité, nejtupj-
ší; owoce weliké, erwené: holénky mnohé, wé|cowiíé,

íiksamitnaté, s nélkau nálewkowitau. — W lesech Ame-
riky sewerné. \.

Ovvoce jako maliny, jimž se podobá, w Americe jedf ; n nás
máme ker w zaliradádi pro ozdobu, maliny ale jeho nedozrúvfají.

Kwet ívonný ; ástky žláznaté tené zápachu jsait rfižowého.

Aí. skalní. H. saxatilis LíVí* i^^. dan. 1. 134. úuimpt té

\Qki iVeihe t. 9. fee kmenw lezaucich, lU a onde ko-

enatéjícícli, špinawé tisawých, wtewnatých, vvyhánjících

nkolik rozeh letních, tebas I vvysokých, zelinných, dole

šupinatých, cárkowaných, nejjednodušších, chlupatých a

krátce a ídce ostnatých; listy trojené, dlanéné, jedno-

barewné, pýité, pak olysající: lístky wejitokosotwe-
rené, dwakrát oste zubaté

;
palisty kopinaté, pýité ;

kwéty píchocholiené nebo píojodinélé (li— 1), kone-
né; stopka welmi krátká; slopeky pýité a ostnaté,

zdélí trubky kalichowé, žwonekovvité í ušty kalichovré

kopinaté, ostré, podhnuté, zdélí plátkw podlaublokopi-

natých, bílých, pímých; tyinky pímé; owoce sloiené

z nemnohých holének nejwtších, prozraitých, cerwe-'

ných, wodnaiých; semeno podlauhlé, ubkovVanosíko-
wané, rusé, 2" dlauhé, oblé. — Na místech skalnatých

podlé lesíiw w Ewropé* Kwéte w erwnu a lipnu. '\y.

Maliny chuti oáwinné, mdlé, uelahudoé.

M, sewernij. R. arcticus Lin. Buxh. cení. S< t^ 26.

Lín. lap. t. h. j: 2. Fl. dan. t. 488. Plen/c t. 410. EngU
bot. t. 158r). Podobá se pedešlému; rozhy letní, pýi-
té, bezbranné; listy trojenodlanné, skoro stejnobarwé,

lysé: lístky obwejité, ostraunce hrubozubé
;

pálisty wej-

ité, tupé; kwt ojedinlý, konený, skóru 1" v<' prmé"
ru dlaubý, ríižowý ; kalich uštw kopínatoárkoví^itých,

podhnutých, kratších nežli plátky obwejiíé, tfykrojené;

owoce malinám podobné, náwinné, sladké, pewonné a

líbeznjší jich. — W Loparsku, Sibirii a Kanad. \,
M. vioroska4 R. Cháma emorus Lin* lapp.. I* h. f.

\. FL dan. í. 1. PUnk t. 409. Wcihe t. 49. AIo-

roška^ Koen plaziwý , co motaoz tlustý, wyhánjící

lodyhy pímé, asi 4" wysoké , oblé, pipýité, bez-

branné; listy jednoduché, ledwinité ,
2" široké, Vjt

dlauhé, asnaté, oste zaubkowané, wezpod pýrilé, oly-

sající, h— llaloné : lalokiiw zaokrauhlých j palisly we>-



mi

ilé, nejtupjší : kwty dwojdomé, ojedinlé, na stopce

apiku delší a jako kalich pýité, jehož ušly (4"') podlau-

hlokopinaié, oslré; koruna V*' w prmru široká: plál-

kw obvvejityoh, nejtupjších, rozložených; holénky za-

kulatlé, weliké. — [Na seweru Ewropy a Ameriky, u

nás na horách krkonošských. Kwle w erwnu. "|\.

Koen silného zápachu a hoké listy chwálí se proti nemoceni

kožním. Morosky jsau dobré a náležejí k nejlepšímu owoci na wyso-

kém Seweru.

Jahodník. Fragaria. Erdbeere.

Trubka kalichowá poddutá , na desatero klaná t

uštíiw stídaw menších. Plátkw 5. Tyinek mnoho.
Holének wyschlých mnoho na lžku rozliném , pak
zweliujicím se, padawém, dužnatém. Cnlka poboní.
Semeno wisuté.

Byliny w) bžky wypaustející ; listy o lístrích 3, hrub zubatýrli.

J. pospolitý. F. Vesca Lm. Blak. t. 77. Phnk t. 412.

Schk. t. l3o. Stunn f. 2. Hayn. 4. A 20. Jahody h\\é Mat.

ficl. 367. Bylina. Koen úkosný, ernohndý, mnoho mrca*

s wypaustející ; lodyha nejkratší, wyhánjící wýbžky
nkdy welmi dlauhé, na konci koenatjící a rašící; listy

na apících dlauhých, pímých, zoblených, na wnitíní

stran žlábkem na déh opatených, nejodstáleji chlupa-
tých: listy 31íslkalé : lisiky nejitokosotwerené, chlupaté,

dle žeber asnaté, hrub nejastji jednoduše zubaté

zubami ostrými, sedawé: palisty mázdrovvité, wejité, na-

hndlé, ostré ; stopka jednoduchá, skoro zwýší apiku,
oblá, nejodstáleji chlupatá, nesauci chocholík ze stope-
ek nkolikrát sochatých, Ikwtých, pitlaené wzhru
chlupalých ; kalich kwtaucí rozložený, plodonosný roz-

ložený nebo podhnulý; plátky bílé, rozložené, obweji-
lé, delší kalichu; owoce (jahody) wiíiuté, nejastji er-
wené, šáwnaté, koenné, wonné , plné holének dro-
bných, twrdých, hndých, hladkých, smáknutých. — W
lesech, kowišlích, hájích po Ewrop. Kwte w kwtnu
a erwnu, na horách pozdji. 14-.

Odrodky js.iu tyto;

€t) Jahody homolowité, podluhowaté nebo kulowaté, na jednom
infste.

P) WýhCžky žádné nebo pekrátké.

y) Listy jednolístkaté, poboCnídi pometajícídi,
t) Celé léto kwCt a jahody nesauci.

) Plný, kwtu plného.

Owoce netoliko prwní, ano i nejIahodnSjší, nej/drawj5í, ob-
erstwnjící, a jí se bu pauhé, bu s cukrem, wfnem, též i mlékrin.

32
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Dlají z nSlio sjrup, w/no, ocet, koalku. Koen a list co tlié; též
proti plynutí biclia. Listem kaufí jiroti bolení zub od nastuzení.

J. Iruskaivec. F. elatior Ehr. Noisefí. jard. 1. 13. y!
I. Hayn. 4. t. 27. .Jahodník Mat. Háj. 308. Jahodnik
hurní Mat. WeL 3G~. Truskawec, truskawice, truskawka,
kosmalka. Welmi podobný pedešlému, a liší se lim,

že kalich plodonosný jest nejotewenjší nebo podhnul) 5

stopky a apíky nejodsfáleji chlupaté; kwly wétší a po-
meláním wždycky dwojdomý. — W lesech, obzwlášl
na chlumích. "4-

.

J. kopení. F. collina Ehrh. líayn. 4. t. 30. Fl. dan.

t. 1339. Tráwnice. Též prwnímu rodu podobný; kali-

chy ale plodonosné jsau pitlaené na jahody 5 apíky
nejodstáleji chlupaté, na stopkách pitlaené chlupaté;
listy ohak pýité. — [Sa kopcích a wrších nezdlaných
podlé kowiš. Kwte w kwétnu, erwnu.

J. hrubokwltj. E. grandiflora Ehrh. Diiham. 1. t. 6.

Jahody nejwétší s kalichem pitlaeným ; apíky a stop-

ky pírnochlupé ; listy na líci lysaunké, tmaw zelené,

hrub pilowané. "4-
'']''*'

'J. chilotnskij. F. chiloensis Ehrh. Ddl. ellh. t. 120./.
146, Kalich plodonosný pímý: apíky a stopky nej-

odstáleji chlupaté f listy obak huíiaté, pilowané zubami
širšími nežli delšími. T^.

J. wirginskij. F. virí^iniana Ehrh. fsoiss. 1. 12. f. 2.

Hayn. i. t. 28. Kalich plodonosný otewený ; chlupy na
apfku pímé, na stopce pitlaené ; listy na líci lysé; wo-
rcky ponoené do ubek lžkowých, ímž snadné od
jiných rozeznati se mže. T^-.

' Poslední ti rody w zaliradárh se sázejí, kdežto iahodník lirii-

bokwetý k swénm zdaru uiírnau krajinu potebuje. Užitek jejid> ja-

ko ostatníd).

Sázení jahod w iikterýrh krajinách, n. p. okolo Hamburgu, \v

Belgii a w AnjjliCanedi okolo Londýna welice prowádcjí a jest wel-
mi wýnosné.

Záblhík. Comarum- Blctauge.

Kalich, koruna, tyinky a pestík jak u jahodníka.

Lžko odkwéllé zwétšelé, dužnaté, haubowité.

Z. bahni. C. paiustre ,m, Fl. dan. 1. 636. Hoffm.
ger7n. t. 7. Schk. t. 138. Dev. cl Hnyn, 3, /. 92. Fétilí-

slek erwený Mat. Wcl. 363. C Oddenek piaziwý, lánko-
waný, ze látikw koenaljící ; lodyha wzstaupawá, oblá,

^rwené nabhlá, nahoe pýitá, wétcwnaiá ; listy licho-

pfenií , 2)amé: lístky piblížené, eliplinokopinaté,
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oste pilowané, síkowitožílnaíé, na . líci tmaw zelené,

Ivsé, wezpod bledé, pýíité ; listy píkwlní dlanit troj-

dílné ; rapíkv dole rozšíené objímají lodyhu; kwéty
nahndle erwené, na malém wrcholiku se stopkami ly-

sými; kalich lOlaloký : lalokw stídaw wétších, wejci*

tých, dlauze zakonitých, rozšíených, mentiích kopina*

tých, ostrých, podhnutých ; plátky podlauhlé, zakonilé,

mnohem kratší lupen kalichowých wtších ; tyinek ^O*

zdélí plálkw; nélky poboní; lžko wejcowité, dužna-

lé, s holénkami mnohými, kulowatowejitými. -*- Na lu*

kách bahnitých. Kwte w erwnu, lipnu. 1^-.

Rostliua wždycky prozrazuje rašeiinu, jest swraskawá, a inúže

se potebowati k wjdCIání kozí; koen dáwá Cerwenau barwu špat-

nau; jindá proti plynutí bidia a krwotoku.

MoCHNA. POTF.STILLA. FlNGERKKAUT.

Kalich, koruny, tyinky a pestík jak u jahodníkw.
Lžko nadduté nebo homolowité, wyschlé, aniž dužna-
télé.

Byliny, polokre. Listy dlené ; palisty se apíkein srostlé

;

kwSty bílé nebo žluté, ídko riižowé.

M. kioxvUá. P. frulicosa L/«. Amvi. t. 17. 18. y". 1.

Duhám. 1. 20. Nestler t. 1. Engl. bot. 1. 88. Guimp. t. 42i

Ko 3— 4' wysoky, pfímý, wétetvnatý
;
pokožka korní

šedotisawá, se laupající? rozhy zelené nebo drwen
nabhlé, oblé, wzhru odstálaunce chlupaté ; lisiv stí-

dawé, neweliké, wyštérbené, 2— 3jamé, chlupaté: úkro-*

je piblížené, podlauhlokopinaté, ostré, obak skoro stej-

nobarewné; apíky zdélí lístku, wlasalé; palisty kopina-*

té, ostré, mázdrowité, dwakrát kratší apíku; kwty we-
liké, píchocholícné, nkdy ojedinlé; stopky a kalichy

wzhru chlupaté ; ušty kalichovvé wšecky stejn dlauhé^

stídawé wejité, zakoníte a árkouiiokopinaté , dole
zaužené; koruna kalichu dwakrát wtší : plátkw žlutých,

okrauhloobwejitých* — W Sibirii» Anglianech, na Py*
renejích. Kvvle w lipnu, srpnu. '^.

U nás w zaliradádi pro ozdoba se ošetuje. W Sibirii pote*
buje se list místo aje ínskéiio.

AL husí. P. anserina Lin. Fl. dan. t. 544. Plenk t.

413. Slurvi f. 4. Hayn. 4. t. 31. Stíbrník anebo husí
mýdlo Mat. Háj. 303. — Wcl 360. Bylina lodyh leza-

\vých, r dlauhých, oblých, wzhru chlupatých 5 listy i

se apikem tebas 8" zdélí, w obwodu podlauhlokopina"
té, licho* a petržené wyšlrbené: úkroje nejdolejší

nejmenší, a ostatní wzhru zponenáhla se zwtšujíci^

32*
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wšecky jsau wcjilopodlaulilé, hlaubji niMeji oslíe pi-

lowané, na líci lysé, vvezpod belohodwábné, wétší líebas

l" zdólí, niensí mezi nimi položené sotvva 3" zdéli ; a-
pík chlupatý, na 4" bezlíslený

;
palisly listw koeno-

wých tebas zdélí 2", kopinaté, celé, na 2

—

X" nahoe
prosté, lodyhow vvcjité, hluboce pilowané, nejhoejší*

wystérbené : lístkíiw árkowitých ; kwéty žluté , asir

1" w piuméru, ojedinlé úžlabíkowé, na stopkách co
list dlauhých, oblých, wzhiiru chlupatých; kalich chlu-

patý : uštw 5, wétších kopinalých, celých, 5 menších
asto W—Maloných

;
plálkv obwejité, kalichu delší;

Kižko chlupaté. — Na aupoích, tráwnících po Ewrop
a Americe. — Kwle w kvvtnu, erwnu a jeseni. Tj-*

Dobytek se jí netýká, husy ale rády ji zobají. Koen a naí

slab swraskují a ženau na nioC; drulidy w lékarstwí se potebowaly,
ía korání býwá Cerwec polský.

Jsau odrodky listí obak bloliedwábnitého nebo obak zeleného,

též stopek dwojkwetýcli.

M. sllhrnn. P. argentea Lin. Fl. dan. t. 860. Stnrm,

J. n. Pétilistek i/a^ Háj. 305. Pétiprstek i/ízí. Wel 363.

Štíice. Koen díewnatý., wn tisaw hnédý, wypaušt-
jící malý trs z lodyh pímých nebo dole wzstaupawých,

wysokých, oblých, belohuatých ; lisly stídawé, pét-
nodlanité, na líci lysé nebo pýité, wezpod bíle huaté :

lalokw obvvejitoklínowitých, na polowici hoení hlau-

bji méleji stíhaných anebo protisených laloky šir-

šími nebo užšími, odstálými, ostrými, po kraji podcblí-

penými; kwéty na konci lodyh wrcholík dlající, žluté;

kalichy clilupaté > plátky obwejité, celé ; holénky wrá-
pekaté, neobraubené. — Na místech wýslunných, wypra-
hlýeh po Ewrop. Kwte w erwnu, lipnu. '4-.

Na a obzwlášte koen swírá, a protož ped asy byly w lé-

Kaístwí potebowúuy. Mohau k barwení .slaužiti jako následující.

M. pímá. P. recla Z,«. Podobá se pedešlé jm-
ním. Lodyha pímá nebo nejdolcji wzstaupawá, škra-

blawauká, chlupatá chlupy na bradawice bílé sedí-

cími, bílými, dlauhými a kratšími (obzwlášte lioejí), na
konci žlázku ernawau nesaucími ; listy pétno nebo
sedmenodlanilé, škrablawaunké, a podobnými jako lody-

ha chlupy odné: lístky podlauhlé, dol zaužené, a

wšude Ijrub stíhanozubaté zubami lupaunkými; palisty

kopinaté, celé nebo wíce mén stíhané, dole kratší apí-
ku, uprosted jak on dlauhé, nahoe delší; kwiy na konci

lodyhv wrcholík dlající; kalich podobn chlupatý, uštúw

Stejn dlauhých, tch wejitých, onch kopinatýchj ko-



runa žlutá, welší kalichu, z plátkiiw obsrditookrauhlých ;

holénkv wywyšen swraskalé, blanau obrauben*^. —

^

ÍNa wÝslunných suchopaíích po Ewrop luirnjiii. Kwé'
le w erwnu, lipnu. "^

.

M. Uzawá. P. reptans Lin. Sc/ik. t. l3G. Haijn. i. /.

53. Ptilí^tek Mol. Háj, 304. — Wcl. 3G3. Koi-en mno.
holetV', dlauhý, wétewnatý, ernoliný, wvpaušti lodvliy

lezawé, oblé, lenké, iidkocblupé, jednoduché nebo ra-

dji nejkratšeji wétewnaté 5 listy ptnodlanité : lístkvpo-

dlauhloobwejité, hluboce pilowané, na líci roztraušen
pitlaené ciilupaté, jakož i wezpod po zebrách; rapíkv
lista delší nebo kratší, ídkochlupe; palistv wejité, celé

nebo stíhanozubaté; stopky úžlabíkowé, ojediilé, listu

dwakrát delší, pímé, lysé, oblé, Ikwété; kwt w pr-
mru palený, žlutý; kalich uštw podlauhlokopinatých,
ostrých, stiídaw o *,3 kratších ; koruna zdélí kalichu, z

platkw obsrdoJtých ; holénky zrnkowatoškrablawé. — !Na

pastwinách wlhkvch podlé piíkopw po Ewrop. Kwte
w lipnu, srpnu. "4-.

Koen a naí sw'rají a byly jindá w lékaství nžíwány.

M. lesní, P. sylvestris Nesli. P. Tormentilla Siblh.

Tormentilla erecta Z,/n. Fl. dan. í. bSd. ScL t, l'iCu Stunn

f. 31. Hayn. % i 8. Dusseld. 6. /. 2. ^á tržník Mat. Háj.

300. b, INátržník, tržené koení Mat. IVd. 365. Petržník.
Koen uzlowatý, asi prstu ztlauští, oblý, jako ukausnutý,
hndý, wnil erwenawý, wypauští nkolik lodyh tebas
stewíných, tenkých, wzstaupawých , anobrž proste-
ních, nahoe sochatowtewných, oblých, wzhru odslá-

launce chlaupkowaných ; listy trojenodlanité, klínowité,

na hoení polowici hluboce zubaté, po žilách obak pi-
tlaené chlupaté, koenoné na rapících lístku mnohem
delších, lodyhowé dolení na pekrátkých, hoení seda-
wé ; palisty lístkm podobné twarem, stíhanozubaté, o
polowíku kratší; z úžlabíek nejhoejších wynikají stop-

ky ojedinlé, tenké, chlaupkowané, delší listu, jedno-
kwté; kwt žlutý, sotwa ó" w prmru zdélí ; kalich

( lilupatý, uštw 8, ídko 10, stejných, kopinaiých ; plát-

kw 4, ídko ó, okrauhloobvvejitých ; tyinky dwakráte
kratší plátkw; lžko chlupatém holénky árkowanossvra-
>kalé. — VV lesích, wesowištích, na paslwinách. Kwté
w erwnu, lipnu. "^

.

,
'••

i'

Na( swírajíc jinclá w lekastwí se iizíwala; nyní se potMiuje
"en trpkj-, otisahujfíí mnoho tíslowiny a wýtali z nho, jenž iiií-

ii) draí krwe se búe ; též slauží k wydt^iáwÚDÍ Kozí a blirwení
jirli na Crrweno.
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31. hdjni. P. nemoralis Lchm. pot. t. 13. Tormen-
tilla reptans Lin. Engl. bot. t. 892. Podobá se pedešlé.

Koen takovvý též ; lodyhy rozprostené, stewíné, socha»

té, wzhúru odstálaunce chlupaté ; listy sedmeno-, pt^l-.

no- nebo trojenodlanité, pitlaené obak chlupaté, oly-

sající: lístky obwejité, stíhanozubaté, poboní (když

jich 5— 7) patrn dole srostlé, wšecky apíkaté, ani nej">

hoejší sedawé ; palisty líslkw mnohem menší, kopinaté,

dolení stíhanozubaté, lioení celé ; stopky úžlabíkowé,
listu mnohem delší, ojedinlé, pvité, Ikvvlé; kwt žlu-^

tý, asi ^k' w prmru široký; ušty kalichowé stejn
dlauhé, wnšné kopinaté, wnitní wejilé, nejostejší;

koruna kalichu dwakrát delší, plátkw okrauhloobsrdi-
tých ; lžko chlupaté; holénky tekowanoswraskalé. —r-

W lesích stinných, mechatých po Ewrop. Kwte w
erwnu, lipnu. '^•.

Powati jako pedešlá,

Šik 2.

epíkowité. Agrimonieae,

Kalich trubkowitoihovvitý, pak i zlwrdlý, w úsli

laužený, a zawírající holénky 2 nebo pometáním 1.

Repík. Agrimonia. Odebmennig.

Kalich trubky ihowité, wn šttinaté, ústí zau-

ženého, kraje na patero klaného. Plátkw 5. Wore-
ky 2, s nlkau koncnau. Holénky se slupkau mk-
kau w trubce kalichowé ztwrdlé ; semeno wisulé.

Byliny listi wyštrbenýcli, kwStíiw liroznnoklasonýcli, žlutýcli,

listenatjch.

li. lékaskj). A. Eupatoria Liii. Fl. dan. t. á88. Plaik

t, 3G4. Schk. t. 128. Hayn. 2. 1. 19. epíek anebo starek
Mat. Háj. 302. — JFcl. 361. Koen wetenowitý, mrca-
satý, kolmojdaucí, dewnatý, z erná erweny, wyhán,
lodyhu vvztyenau, oblau, wtewnatau, ponaerwenalauí
tebas 2' pewyšující, jako apiky a stopky pýitau a

nejodstáleji dlauhocljlupatau chlupy z malé brada-

wiky wynikajícími ; listy stídawé, dlauhé, petržené li-

cho wyštrbené, mnohojamé: úkroje wtší podlauhlo-

kopinaté, hrub pilowané, úkroje menší mezi dwma
wtšíma 3jamé, nestejn weliké, wejité, hrub pilowa-

né, wšecky na líci ídce a pitlaené chlupaté, poboní
sedawé, konený apíkatý

;
palisty polosrdité, weli-



ké, nejdoleji na rapík pirostlé, zakond-itéjSjjwnié ostrd
zubaté; hrozny klasowiié , konené, zpímené, dlau-

hé ; kwétv ojedinlé nebo dwojaté, králce stopekalé,
pod stopeekau opatené listenem na tré klanem, uštw
.irkovvitýcli, wn chlupatých : kwéty neueliké ; trubka

kalichowá hustochlupá, nahoe hákowitosttinalá ; uštv

kopinalé, Ivsaunké ; plátky okrauhlé, wétší okraje kali-

rhowého ; tyinky zdélí uátuw kalichowých ; kalichy zra-

lé obdálné, obhomolovvité, u dola hluboce brázdowa-
né, na konci s kolci nejrozewenéj.šími, na konci háko-
vvitými. — Na pahrbcícli suchoparných raezi roždím.
Kwéte od erwna do srpna. ^.

Na trodiu koiennau a trpkaii ped^lSasy w lékarstwí potcit
bowali.

. ,

B. wonný. A. odorata Camer. hort- 7. AU. Podobéf

se pedešlému, má ale postawu ztepilejší; listy pe^

renosconé ili wyštérbené : úkrojw podlauhlvch, hlau«

beji pilowaných ; obzwlášté ale liší se tnihkau kalicho'<

wau polokulovvatau, široce zvvonkowitau, brázdami mno-
hými, mélšími ale prolazenau ? dále plátky dwakrát deU
šími kraje kalichowého. — W Ewropé jižné.

Jest kúrenojSí a tudy uiocDj&í, užitek ale tentýž.

Šik 3.

Sípkowité. Roseae. š

HúŽE. Rosa. Rose.

Trubka kalichowá dužnatá, bakowítá, ústí kru-
hem žláznatým za úžené, kraj ódílný. Plátkw 5. Ty-
inek mnoho, za kruhem a na nm stojících. Woreky
nkdy nožkaté, nožkami nejastji na wnitek trubky
kalichowé pirostlé. Cnélky dlauhé, z nadústí néjící.
Holének mnoho kostných, w trubce kalichowé zwclie-
lé, zabarwené, zbobulelé zawených.

Ke neiCasteji ostnaté; listy lirliopprené ; kwty weliké, dílem
pewoSawé. Rody t-iko rozeznatelné. Pokolení jedinké.

§. 1. Woreky wšecky sedawé, beznožiné. Palisty

stejné, na rozhách kwtaucich, solwa wlší ; Jištny z

pometalých palistw užší.

R. lesní. R. arvensis Hudš. Engl. hot. (. 188. fíed.

ros t. 89. Guimp. t. 9rt. Ke wlwí oblých, prodlauže-
ných , šlahaunowitVch, položených, pokrytých ostny
rozlraušenými, dole smáknutými, kosowité podhnutýmí,
nestejnými ; rozhy nejodslálejši, pímé, lysé, ostnaté

;
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Jisty lístkúw lysých anebo pýitých 5—7, píoferauhloob-
wejiiych, zejkowanopilowaných, wezpod bledých, nelesk-

lých, padawýcli
;

palisty wšecky stejné, podlauhloárkowi-
té, ploché : ausek wejitých, zakonitých, podhnutýcií ;

kwty ojedinlé nebo chocholieené ; trubka kalicbowá

wejitá : ušt prolisenýcb, asto jednoduchých, s plodu
zrajícího padajících

;
plátky blawé, celé nebo wykroje-

né, krátké ; woreky sedawé ; nélky srostlé, zdélí ty-

inek ; šipkowice pímé, elipsowité nebo zakulatlé, kar-

masínowé. — W lesech a plotech po Ewropé. Kwte w
erwnu. ^ (jako wšecky).

R. stdlezelend. R. sempervirens Lin. Plenk t. 406.

Red. 1. 13 — 16. Ker wtwí prodlaužených, slahauno-

witých, položených, ostny roztraušenými, silnými, do-

le smáknutými, kosowitými ozbrojených; lístkiny 5— 7,

pezimujících, kožowitých, eliptiných anebo wejitých,

stejnobarewných, obak lesklých, skoro pitlaené pilo-

waných ; palisty stejné, podlauhloárkowité, ploché: au-

šek kopinatých, podhnutých; trubka kalicbowá zakula-

tiá jako stopky a wnšná strana uštw celých anebo
prolisenýcb, pak padawých, žláznatomrtnatá; nlky
huaté, srostlé, nahoe prosté, zdélí tyinek anebo krat-

ší
;
plátky wykrojené ; šipkowice wejcowité nebo wejito-

kulowaté, pímé, lysé nebo žláznatomrlnaté. — W Ewro-
p teplejší. Kwte vv erwnu.

Ten rod od nejdáwnejšcli Casfiw jest w zahradácli s plnými

kwSty
;
potebuje se na silici ržowaii

;
plátky prý silng poCišfují.

R. plaziwd. R. gallica Lin. Koen široko daleko se

rozplazující a wyhánjící kmeny prostené nebo pímé,
rozdíln wysoké ; ostny na lodyhách smstnané, nestej-

né, wtší ze zpodku rozšíeného, smáknutého šídlowi-

té, pikosowit sehnuté, menší šttinowité a promícha-
né šttinami žláznatými, mnohými ; lístkw 5— 7, elipti-

ných anebo zaokrauhiých, kožowitých, tuhých, wezpod
bledých, píjednoduše pilowaných; palisty árkowitopo-
dlauhlé, ploché : aušek wejitokopinatých, ostrých, roze-

wených, i listw píkwtnícb, stejných 5 kalich trubky
jako stopky žláznatoštetinaté : uštw koruny kratších,

protisených nebo celých, kratších podhnutých, pak pa-

dawých ; woreky wšecky sedawé; šipkowice pímé, za-

kulatlé, pozd zrající. — Podlé lesw a rolí na pahrb-
cích wýslunných. Kwte w erwnu.

Welmi se promeiiiije. Planá nebýwá wyšší li/j' s kwtpui je-

dnodudiýiU) zahradní wyšší, s kwetein plnýin, rúžowýin, jednoharew-
nýiii. DrobnokwStá jest kríCek nizaunký, s kwStein pemalýin, oby-
ejn plným a listem drobným.
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fí. pllmowá. R. moscliata MUL Red, tAl. 18. Limll.

ros. 121. Ke wlwí šlahaunowitých , wzestaupawých,

ozbrojených ostny tenkými, podhnutymi ; lísikw b—7,

kopinatydí, zakonitych, lysaunkych, rznobarewných,
wezpod blawýcli ; palisty podlauhloeárkowité, nejužší:

aušek rozewenych, árkowitých, ostrých ; kwty asto
pemnohé, wrcholíené , bílé, jednoduché nebo plné,

nejívonnéjší, plátky s nehtem žlutým ; stopky mnohem
delší trubky kalichov^é, postranní lánkowané, jako ka-

lichy chlupaté, pímrtnaté; ušty kalichowé príprotisené,

s podlauhíým píwskem ; šipkowice wejcowité, erwené.
— W Indii a Persii, kdežto i w zahradách wbec se

sází.

Jest to nejhlawnjšf rod, z nhož ržowá silice (olejCek) se

dohýwá, a protože z 6 cent plátkaw sotwa 2 lotiiw silice se nattý-

wá, jest (Iraliá. Plátky dají do wody a necLají státi na slunci, naež
silice na wod wzplýwá.

/?. indskd. R. indica Lin. Kmen pímý nebo pi-
pnuly, zelený nebo nachowý; ostny welmi odlehlé, silné,

kosowité : lístkw 3— ó, wejitých, zakonitých, kožowi-
tých, lesklých, lysých, pilkowaných, wezpod blawých

;

palisty peauzké, s apíkem srostlé , celé nebo brwi-

lopilowané ; kwty ojedinlé nebo latnné ; tyinky
wehnuté ; stopky pílánkowané, asto ztlustlé, i s kali-

chami hladké nebo swraskalošttinaté ; ušty kalichowé
zdélí plátkw, podhnuté, piJowané ; šipkowice ihowité (?).— W ín a Indii wýchodní. Kwte skoro poád.

W zaliradáili nasicli máme nkolikero odrodkw libowonnýcli,

jichž nejhlawnjší jest obecná , InhiSná (Noisetiana) , njowonná^
(fragrans, tlieiodora) a wídy kwtaucí (semperfiorens), také riiZi ni?-f

sinau nazwaná.

R. slolisld. R. centifolia Lin. Plenk t. 402. Red. el

Thor. p. et t. 77. Red. t. 25. Hayn. 11. t. 29. Diisseld. 10.

t. 8. JVagn. 1. t. 24. Podobná k r. plaziwé ; koen ale

mnohem mén plaziwý
; pn wyšší ; ostny roztraušené,

nestejné, wtší, silné ; lístky nejsau tak tuhé jako ržu
plaziwé a jakoby mázdrowité, anobrž mkké , zelinné,

wejité, rowné, jednoduše pilowané
;

palisty wšecky po-

dlauhloeárkowité : lalokw dlauhých a úzkých ; aušek
kopinatoárkowitých, wztažených j ušly kalichowé pro-
tisené, kratší nežli koruna ; trubka kalichowá a stopky
žláznatomrtnaté

;
plátky wehnuté. — Wlast neznámá, ne-

pochybn ale Kawkazsko; wšude w zahradách. Kwte w
erwnu.

Rže, králowna wSerli kwtw, emuž Indowé odporiiií, ohraz
newinnosti, práteUtwí a lnl^enliwosti. Obyejng riVžowá, též b/lá s
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paupCteiii ríižowým. Wúne nejlíheznSjší, Z plátkw dlají med, ocet,

woUh, silici ržowé, w Malé Asii wiiUec oMÍI»eaau wodu ruzowíiii a
perly ržowé, Ceraé, roztírajíce plátky na tsto tulié a twoiíco z

nidí na stroji pilulkowéin kuliky.
Odrodkw mnoho. NejiilawnSjiší tyto :

/3) hublinatái biillata Red. cl Tbor. t. t. 37. Ostny nej-

hojnjší; lístky peweliké, bublJnaté, jednoduše pilowané , stopky

a kalidiy žláznatéj lepnaté
,

plátky ržowé, nadiowé, weluuité.

y) mechntá^ muscosa; ostny nestejné, malé, hojné; líst-

ky wejtité , rowoé, jednoduše pilowané; stopky a kalii liy žláz-

natomechaté
;

plátky riižowé nebo bílé, wehnuté. Kwty jedno-
duché Red. el Thor. i. t. 39.

tF) nuúiká ^ Pomponia R. prpviacialis Ait. Red. et Thor,

2. . 57. 1. t- 56. Nizaunká, kwety a lístky nejmenší.

) ušty kalichowé, nejwStší, lyrowité, lapíkaté.

§. 2. Woreky u prosted kalichu dlauhonoikálé;
nožka /.dlí worecku. Kwty 3— 5 nebo wíce chocljoli-

cené, vvsecky krom prostedního hsteneni opatené.
Pahsty listLiw pikwlních rozšíené. Ostny hrubé.

R. šípkowá. R. canina Lín. Šipek, šipinka, nier-

\ielec, inrhclec. Ke pín)ý; ostny siln kosowité, dolo

rozšíené a smáknuté, pístejné, na wystelcích ro/.lrau-

sené, na rozhácli kwtaucích skoro piapíní ; lístkw
0-^—7, eliptinýcli anebo wejitých, oste pilowaných, s

zuby hoejšími sklimenými : palisiy listw pikwtních
eliptiné, rozšíené, ostatních rovvné, podlauhlé : aušek
wejitých, zakonitých, wztažených; ušty kalichowé pro-

tísené , nkdy co koruna dlaulié, podlmuté, s plodu
zrajícího padawé ; stopky plodonosné pímé ; šipkowice

eliptiné, wejcowité nebo zakulallé, pozd zrající; wo-
reky prostední nožkaté, — W plotech, kowištích a rož-

dích po Ewrop. Kwte w erwnu ; šipkowice w zim zrají.

Šipkowice otewené, zbawené semen a chlupiiw je obalujících a
usušené slauží k dlání omáCek ; též zadlané do cukru w nemocech
k obíitírstweiií. Na Lom ki se na líázejí hauby ržowé (BedeguaP,
fungus Cyuosbati), zpsobené žlabatkau ržovvau (Cynips Rosae),
nkdy u welikosti jai)lka, dlají prý spaní, když se položí dtem pod
podušku, nepochybn že wyhlížejí jako hlawa wlasatá. erwy w nich

se nalézající potebují proti zub bolení, rozmaCkawše je a zastrCiwšo

do wyžraného zubu. Na šípky štpují rže zahradní, aby nabyly

koše. Množstwí odrodkw:
a) apíky, lístky, stopky a trubka kalirhowá lysé. R. canina

Lin. Plenk t. 404. Stunn f. 18. Jlayn. 11. . 32. Red. 3. p. cl t. 37.

/3) Kapíky a lístky wezpod i na líci chluj)até, stopky bez

Šttin.

y) Stopky žláznatomrtnaté, listy lysé nebo oJilupaté, trubka

kulichowá lysá nebo žláznatomrtndtá, apíky žláznaté a chlupaté

nebo bezdilupé. R. collina Jncq. nust. i. 19 7.

) Rže bila. R. alba Zwu. Plenk t. 405. Hit>,in. 11. f. 31.

Guimp. 1. 9e. Red. . lis — ii9. Lístky eliptitné, jako i apíky,
stopky a trubky kalichowé lysé, kwt bílý. !.:<»inn,-f
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R. rezaivd. R. rubiginoía iJn. Jaeq. aiisl. /, 50.

Ke hustší pedešlého, zelený, porezaulý ; ostny silné,

kosowité, dole rozšíené, smáknuté, na pnéch roz-
traušené, nestejné: menších autlejších, na rozliách pia-
píní; líslliw 5-7, elipliných, zaokrouhlených, dwa*
krát odstále pilowaných; palisty rozeh kwétaucích roz-

šíené, eliptiné, ostatní podlauhlé , rownaunké : au-
šek wejitých, zakoniiých, wztažených ; ušty kalicho-

wé protisené, skorp zdélí korunv, podhnuté, s plodu
zrajícího padawé : kwély ržowé, o tetinu menší než-

li pedešlé ; stopky plodonosné pímé ; šipkowice zaokrau-

hlé, pozdní. — !Na pahrbcích wýslunných a kowištích

y)0 Ewropé. Kwte w evwnu.
Listy mezi prsty tené wytláwaji západi jakoby kociinau.

R. popelawá. R. tomentosa Sniiíh. Engl. bot. 1. 990.

Red. el Thor. 2. /?. ct t. 39. Ostny silné, rowné , dole

smáknuté, na pnch roztraušené, menší a autlejši, na
rozhách kwétaucích pílistní, kosowité ; lístky elipiné
nebo wejité, napopelawélé, wíce mén chlupaté, oste
dwakrál pilowané zubami odstálými; palisty listw pí-
kwélních eliptinorozšíené , ostatních podlauhlé , plo-

chaunké : aušek wejitých, zakonitých, wztažených ; uštv

kalichowé pístálé, protisené, zdélí korunv 5 plátkv po
kraji hladké: šipkowice zakulatélé, chruplawé. — W ko-
wištích a lesech. Kwte w crwnu.

R. bnviíd. R. pomiíera Hirin. R. villosa ifiilf. Pe-
dešlé podobná. Ostny piiowé silné, ze zpodku rozší-

eného, smáknutého šídlowité, wýstelkíáw letošních roz-

traušené , nestejné, menší štélinowité , ostnv rozhowé
obyejné pilistní; listkw 5— 7, (liptiných, napopela-
wélych, chlupatých anebo aksamitnatých, dwakrál pilo-

waných zuby odstál>uii; paiistv lisiíiw pikwpiriích
eliptinorozšíené, ostatních podlauhlé, plochaunké : au-

šek wejitých, w/.tažených ; ušty kalichowé protise-
né, zdélí koruny, žláznatobrwité ; šipkowice zakulatélé,

uzráním dužnaté, nachýlené, kalichem stálým, sklimeným
wénené. — Na podhorách a po wrších. Kwéie w erwnu.

%. 3. VVoreky u prosted kalichu krátkonozkaté : nož-
ka o plku kratší woreku. Kwty na konci rozeh 3— 5 nebo
wíce, chocholiené, wšecky, krom prostedního, listenem
opatené. Palisty rozeh kwétaucích, širší nežli smítkiiw jalo-

wých. Wýstelky nejostnatéjši, ostnv aullé, rowné nebo nad-
hnulé, nikdá nesehnuté, smíchané s menšími štétinowitými.

/?. skoricoivá. R. cinnamomea LÁn. Lindl. 1. 5. Red.
el Thor. ros. 105. 133. R. mutica FL dan. i. 688. R.
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fliivialis Ví. <lnn. (. 8G'8. Ker ; odnože s oslny ro-

\vnvn)i, hnsivmi, nestejnými, wétšími šídlo\vitýn)i, men-
šími šLiinuwitvmi , bezžla/ými ; ro/.liy ostniuv po-

dwojných , |3rílistních , silnjšícli podhnulých ; líslkw
:>—-7, wajenopodlauhlych, jednoduše pilowanýcli, we-
zpod popelaw pýrítých

;
palisly rozeh jalowýcli árko-

wítopodlauhlé , na dél swinutotrubkowiié , kwetaucich

nahoe rozšíené : aušek wejcitýcb, zakonitých, odstá-

I)'ch ; ušty kalichowó zdéli koruny, celé, dlauhozakon-

ité ; plátky wykrojené; stopky plodonosné pímé; šip-

kowice kulowatéj kalichem stálým, sklimenýni wnoené,
dužnalé. — W krowištích a plotech, na pahrbcích ne-

zdélaných. Kwžte w kwétnu a erwnu.
Jest s kwítfin jednodiidijm, poloplným a plnjin.

R. jasanolistd. R. fraxinifolia Berkh. Ker. reg. t. 'i 58.

R. blanda ^Jacq. fragm. t. 105. Mnoho wypauští odnoží,

ježto zmládí nejautleji a husté jsau ostnaté ; wlwe
dosplé bezbranné, zelené nebo fialow, asto siw6 na-

bhlé ; lístkvv 5— 7, eliptiných, oste pilowaných, pi-
blížených > palisty na wétwích jalowých, podlauhloár-
kowité , na rozhách kwetaucich rozšíené, polowejité,

zaubkowané ; kwty ojedinlé nebo wrcholiené; stopky

a kalichy hladké, ušty zdélí koruny, na konci kopinato-

árkowité, rozšíené
;

plátky wyíznuté ; šipkowice kulo-

waté, kalichem sklimeným wenené. — W Americe zá-

padosewerné.
Kwty tmaw rnžowé nebo bledé a tinawS riižow strakaté.

B. ihoivitd. R. turbinata Ait. Ostny letošních wý-

slelkw husté, nestejné, wtší ze zpodku rozšíeného
šídlowitéj píkosowité, menší štétinowité, promíchané se

šttinami žláznatými, ježto wšecky asem mizejí ; wtwe
bezbranné ; lístky wejité, hrub pilowané

;
palisty listw

píkvvtních eliptinorozšíené, ostatních podlauhlé, rovv-

naunké: aušek wejitých, zakonitých, podhnutých; trub-

ka kalichowá krátká, zwonkowitá; ušty kalichowé, asto
na konci kopinatoárkowit rozšíené , zdélí koruny

;

stopky plodonosné pímé ; šipkowice elipsowité nebo po-
dluhowaté y ušty kalichowými nejrozloženjšími wene-
né. — W plotech a krowištích okolo wesnic. Kwte w
erwau.

Kwty jednoduclié, poloplné nebo plné.

§. 4. Woreky prosted kalichu králkonožkalé ; nož-

ka nedosahující polowiku woreka nebo ncjknUší. Kwty
ojedinlé, bezlistenné anebo listenem jedním z listu pome-
lalého. Palisty stejné. Wýslclky a smítky jako pedešlých.
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R. smrduid. R. Eglanleria Lin. Ostny letošních wy-
slelkw rowné, husté, nestejné, wtší šídlowité, menší
štlinowiié , vvlwí loských roztraušené, silnjší, pío*
blaukowité ; lístkinv 5 — 9, piíokrauhl}ch nebo elipti-

ných, stcjnobarewných : paHsty stejné, ploché, po kra-

jích podclilípené : aušek kopinatjcli, zakonilých, roze-

wených ; trubka kahchowá zakulatlá •, ušty kahchowé,
na konci kopinatoárkowiié, pilowané, kratší koruny; šip-

kowice pímé, zpleštiJokulowaté, kahchem stálým, nejroz-

loženéjšíui anebo sehnutým wénené, žlutocervvcowé. —
W plotech. Ivwéte msíce erwna.

Odrodky jsau dwoje :

u) S Jvwetein krásné žliitjm , R. lutea CurU hol, mag.
/. 363.

/?) na líci sarlatowýni, na rubu žlut5ni, R. punicea Lindl. ros.

84. R. bicolor Jacq. h. vinJ, t. 1.

R. hedniíkolistá. R. pimpinellifolia Decand. Kíek
sotwa IV2' wysoký, pímý ; ostny nestejné, šídlowité a

štéíinowiié, rowné, na wystelcích letošních husté, na
wtwích roztraušené ; lístkiivv ó— 9, zaokrauhlých nebo
wajených, jednoduše nebo dwojnásobné pilowaných zu-

by odstálýini 5 palisty árkowitoklínalé : aušek kopina-
tých, zakonilých, pírozevvených, na rozhách kwélau-
cích širší; ušty kalichowé celé, dwakrát kratší korunv,
árkowitozakonité ; stopky Ikvvété , plodonosné pí-
mé ; šípkowicc zplcštilokulowalé, kožnaté, kalichem stálým,

sklinieným wénené. — INa pahrbcích nezdélaných,
suchoparných po Ewrop prostední. Kwle w erwnu
a lipnu.

j

MdoIio odroHkw: -inq
a) kwCty bílé, stopky lysé, S. pimpinellifolia Lin.

\ jOf

/3) taktéž; stopky uirtoaté. R. spinosissima Lm. Jacq. frag.
t, 124. Eiígl. bot. t. 124.

y) Taktéž; listy wezpod žláznaté, stopky lysé nebo nirtnaté.

R. uiyriacantha Decnud.
t) Taktéž ; cnlky prodlanžené, dole hufiaté. R. inicrocarpti

Bess. R. uii'lanocarpa Link, j

) bez oslniiw. R. mitissiina Gmcl,

C) s ržowýnt kwetein.

R. homl. R. alpina Lm. Jacq. ausL t. 279. Kmeny
dosplé bezbranné, wýstelky letošní hust ostnaté ostny

šlétinowitými, rownými, bezžlazými ; Jístkw 7— li, po-
dlauhloeliptiných , dwakrát anebo jednoduše pilowa*
nýclí

; palisty rozeh kwtaucíeh rozšíené, ostatních ár-
kovviié, na konci širší : aušek wejitozakonitých, roze-
wených ; ušty kalichowé celé, kopinatozakonité, konH
ny delší 5 stopky plodonosné zkiwené ; šipkowice nachý»
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lene, elipsowité nebo podlauhlé, kalit heni stálým, sklime-
ným wnené, erwené. — !Na podlioíích a horách po
Evvrop. Kwte w erwnu a lipnu.

Odrodky jsau tyto

:

«) šipkowice lysé.

j3) šipkowice a stopky nebo toliko stopky žlázaatomrtnaté. R.
pyrenaica Gounn ill. . 19.

y) listy chlupaté.

Podadí 6.

JABLOÉOmrÉ. POMA.CEAE.

Hloh. Crataegus. Weisdork.

Kalich na patero klaný. Plátkw 5. Cnlek co
pauzder wajcníkovvých. Wajenik 2— apauzdrý : pau-
zder 2wajených. Jablka ukonená šomolkau užší

nežli píný prmr jablka , 1 — ópeckowá : pecek
2-, pometáním Isemenných.

H. tiipolistý. C. Oxyacantha Lm. Jacq. aiist, t. 292*

/. 2. Schk. l. 132. Guimp. t. 72. Hloh Mat. Háj, 41. —
TFeL .

48. Keí- weliký, tebas 2" zwýší, nkdy i strom
mírný ; kúra hladká, blawá ; wtwí mnoho, trnatých

;

trny oblé, na smítcích asi '/«" clíauhé, nejodstájejší, erno-
hndé, po jejichž boku a z ok nad nimi roztrause-

ných wycházpjí rozliv ; listy obwejiló, 3—5laloné, stí-

hané a pilowané, dole klínowité, zmládí na dolením kra-

ji brwilé a na hlawní žíle dole chlupaté, pak olysající,

pkn zelené, 2" dlauhé; apíky kratší, ídce chlupaté;

palisty polowejité, pilowané zubami žlázkau ukonený-
mi) kwty vvrcholíené, na rozhách konené; stopky ly-

sé, 1—2žlazé; kalich lysý: ušliiw wejitých, zakonitých,
bezžlazých ;

plátky okrauhlé, zubaté, bílé ; tyinky krat-

ší plátkw: nlky 3— 1, kratší tyinek; plod (hlohyn,
hložky, blzky) wajený, erwený, o 3— 1 pecce. — VV

krowištích na wrších nižších po Ewrop. Kwte w kwtnu
a erwnu, zrá w jesení."^.

Difwí welmi twrdé a Hílé potehnjf saiistnižn/ci ; kt? wý-
borný jest na ploty; listy, kwty a hlohyn natrpkalé druhdy proti

bbawkáin. Míwá též kwt Cerwený a nkdy plný.

H. oslrolisfý. C monogyna Jacq. aust. t. 292. /. 1.

Pall ross. \. 1. 12. FL dnn. t. 1182. Gtdiiip. t. 73. Wel-
mi podobá se pedešlému? listy obwejité, hluboce na
3— í> klané, stihané a pilowané, dole klínowité ; rozhy

lysé ; stopky a trubky kalichowé huaté ; ušty kalicho-

wé kdpinaté, zakoníte, hezžlazé
;

plod zakulatlý, o I



pecce. — W krowi5tÍGh po Ewrop. Kwcte o 14 dní

pozdji pedešlého. ^.
,
Užitek tentýž.

H. nazarola. C, Azarolus hin. Pleiik t- 390. Andr,

rev. t. 079. INvšpule wlaská Mat. Háj. 72. tí. Nyšpulowý

strom Mat. Jfel. 8r). Ker blohm našinskýni podobnýi

widyckv ale wvšší (20') a stromowitý, a we wšech dí-

lech wtší a silnjší. Smítky zelenaw hndé , rozhy

bloplsnaté, jako i 'apiky krátké; listy obwejite', na

3— 5 klané, dole klínowité : lalokw celých nebo 1 — 3-

zubvch, lysé nebo po zebrách vvezpod pyrite; wrcholiky

konené, na stopce nejkratší ; slopeky a kalichy blo*
huaté; ušty kalichowé trojúhelné, ostré, bezžlazé ; plát-

ky bílé, obwejitookrauhlé, delší tyinek; nlky 3;
plody wejcowilé, ^.-í' tlusté, erwené . náwinné. — W
Ewrop jižné až do Krajiny a Tyrol jižních. Kwte w
kwtnu, zraje w konec léla.f\, 5-

Owoce (nazarolky) jest wiibec oblíbeno: též se nakládá; jest

dobro proti wrlinut a plynutí bridia. Díwí bílé, twrdé potebují

saustražnici a. truhlái.

H. cenvcoivý. C. coccinea Lin. Pluk. t. ik. f. 2.

Stromr 20' zwýší, siín trnatý; smítky tisawé, lesklé; listy

srditowejité , sihanorohaté , ostré, zubaté, lysé, asi

3" zdéli,- a 2'/i" zšíí, na líci svt zelené, na rubu bled-

ší ; apíkv asi '3 listu ; kwty konené, wrcholiené, bí*

lé ; stopky a trubka kalichowé žláznalopVilé ; ušty ka-

lichowé kopinalé ,
pilowané ; plátky bílé, okrauhlé

;

nlky 2— »; owoce zwící wišn, šarlátowé, nejastji o

ó peckách. — W Americe sewerné, u nás pro ozdobu w
sadech. Kwte koncem dubna. 5*

Owoce duitné, jedlé.

H. leskulý. C. Crus galii Lin. C. lucida IVan^cnh.

am. t. IT. /• ^~' Strom 20' zwyší; smítky hndoerwe-
né, s pokožkau bilau se slupující: trny oblé, jehlowité,

nejodstálejší , silné, tuhé, 2" zdélí, erné, po jejichž

boku. wšak i také nad nimi z jiných ok wvcházejí roz-

hy; listy obwejitoklínowité, tuhé, nakožnallé, skoro se-

dawé, na konci pilowané, nejlysejší, na líci lesklé, wezpod
barwy mdlé, síkowané, pozd padající ; palisty árkowité;
wrcholiky z kwtw mnohých, bílých, lOinužných; ušty

kalichowé kopinaté » pípilowané; nlky 2; owoce
zwící malých tešní pkn erwené, o 2 [)eckách. — W
Americe sewerné; u nás w sadech. Kwte w kwtnu, Ék
Lxk w jesení. 5' -^ IJH

H. ohniifý. C. pyracanlha Ptrs. Mespilus Pyracaar ^
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ihaLíw. Pall. ross. t. 13./. 2. Schmidt t. 90. Schk. t.

133. Ke hustý, sotwa zwýší rže; smítky tisnwé, lesk-

lé, trnalé, trny ze zakrsalých rozeh jednoduché nebo
peené, nahé nebo Hstonosné, nejodstálejší ; rozhy husté

bélopýité ; hsty kopinaté nebo podlauhlokopinaté, za*

konité, až skoro doKi pilouané, tuhé, nakožnatélé, a-
píkaté, na Wci lesklé, wezpod barwy mdlejší, až do zimy z-
slávvající, mladé obak pýilé, pak docela olysající ; a-
píky jídvo rozhy bélopýiité

;
pahsty wejilé, pilowané,

3" dlauhé, lapíkaté, pýntéj wrcholíky složené z kw-
tw bílých, menší nežli hlohu tupolistého ; stopky a ka-

lichy pýité ; ušty kalichovvé wejité^ tupé} plátky okrau-

hlé ; tyinek mnoho; nélek huatých ó; owoce kulo-

vvaté, hnédoerwené, zmcí hrachu o 5 peckách, dužna-

té, které zsláwajíc na ki pes zimu a jej skoro zcela

pikrýwajíc dáwá utšený pohled w dob smutné. —
W Americe sewerné. Kwete jako pedešlý. 5*

Owoce zastawuje plynutí biclia a krwotoky.

BiBAs. Eryobotrva. Wollmispeln.

Kalich wlnatý, tup ózubý. Plátky wausaté. Tyin-
ky pímé, zdélí zubw kalichowých. Cnélek 5, niowi-
lých, zawených, chlupatých. Maiwice zawená. Tytlík

žádný. Koínek mezi délohama zkrytý.

B. íapans/it). E. japouica Lim/L Mespilus japoníca

Thunb. Fen(. malm. t. 19. Bol. i-cg. t. 365. Crategus Bi-

bas Lour. Pluk, alm. t. 371. /• 2. Kaetnpf, t. 18. Strom
mírný, utwí uzlatých j listy tebas zdélí pídi a zšií 2",

kopinaté, zakoníte, dole klínovvité, ztenené, mladé
obak plsnaté, starší na líci olvsající a lesklé, pilowané,

dole celé 5 apíkv nejkratší, plsnaté; palisty trochu del-

ší apíku, kopinaté, zakoníte, plsnaté; kwéty bílé,

wonné, konené, rozpostawené na hrozen složený, lato-

witý ; stopky, stopeky a kalichy plsnaté ; ušty kalicho-

wé okrauhlé ; owoce zwící tešní, hruškoivilé, winalé,

žluté, o 2 nebo 5 peckách. — W ín a Zapánu, kdežto

také se sází. 5 •

Owoce šfáwuaté, lahodné, náwinné a sladké wiiliec .se požíwá;

trpké listy proti plynutí bicha.

KVSILNÍK. CoTONEAESTER. StEINMISPEL.

Maiwice pecek 3— 5, dohromady spojcuých, na
kalich dužnatý pirostlých, na konci nahých, ani w duž-

nin ncpohrauzcných. v v i



K. po.fpoUtý. C. vulgaris Lindl. Mespilus Cotonea-

sier Lin. Fl, dan. t. 112. Guimp. t. 11. Mišpulka jahod-

kowá Rý. ob. 56. Ke 4— 5' zwýší, wtewnalý? wlwe
hndej s pokožkau šediwau, slupující se; rozhy šedo-

plsnaté ; listy zaokrauhlowejité, ostré, na líci tmaw
zelené, nejlysejší, wezpod šedoplsnaté ; apíky krátké a

palisty šídíowité též šedohuiiaté ; z konce rozeh pobo-
ních wvnikají chocholíky chdo- (3— 5) kwté, wisuté

;

stopkv pyrite; stopeky, trubka i s ušty wcjitými, ostrý-

mi lysé; koruna nejastéji bílá, též bled ržowá, kali-

chu wtši ; tyinek 20 ; nlky 3, ano i 5 ;
jablko zwí-

cí malého hrachu, kulowaté, erwené, wisuté. — Na
skalách po Kwrop mírnjší a Sibirii. Kwte w dubnu
a kwtnu, zrá w srpnu. \.

Tuhé dHwí slauží na trubky dymkowé, nabijáky a t. d. Owo-
ce zíistaweno ptákm.

MiŠPULO. MbSPILUS. MlSPEL.

Bomolka celý hoení powrch jablka zaujímá. Pecky
»-~ó, se skorápkau co kámen twrdau , smaknutau.

M. domácí. M. germanica Lin. Duhám. 1. t. 8. Palt.

ross. t. 13. /. 1. Schnuli t. 83. Pltnk t. 393. Guimp. t.

69. Nyšpule eská Mat. Háj. 72. Nyšpulowý strom
Mal. JVcl. 8."). Strmek zwýší 2 mužw, trnatý, zahrad-

ní bezlrný: trny krátké, 3

—

\"' zdélí, úžlabikowé nebo
obdálné od úžlabíek, nejostejší, odstálé ; rozhy jako

apíky, žila a žebra listowá šedohuaté : listv stídawé,
kopinalé, nkdy pcdlauhlokopinaté, nkdy dole skoro
wejité, ostré, zubaté, dole celé, 4" dlauhé i delší ; kwt
konený, ojedinlý , sedawý ili na nejkratší stopce ;

trubka kalichowá zplcštilá, huatá: uštv árkowité, oslré,

delší plátkw bílých, zaokrauhlých ; nlky i— 5; owo-
ce (mišpule, mišpulin) zakulatlé, obšírnau šomolkau
a ušty kaliciiowými wnené, nejdoleji huiiaié, ostatn
lysé; pecky 3hrané, petwrdé. — W kowištíi h na Kaw-
kazu, w Persii, Ewrop teplé, u nás w zahradách. Kw-
te w kwlnu, zrá w íjnu. li,5-

Owoce sesané, tr|iké, musí uležeti nu slám, naež zliui-

liewli jest jedíé, rlinti náwinné, wubec známé; druhdy proti plynutí

bicha nžíwané.

KdaULOS. GVOHIA. QuITTB.

Kalich na patero klaný. Plátky zaokrauhfé, kW-

33
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mawé. Tyinky pímé. Owoce zawené, Spauzdré : pau-

zder mnohosemcnných , chruplawých. Semena dužni-

nau klcjowitau povvleená.

K. obecná. C. vulgaris Pcrs. Pyrus CydoniaZ-íw. Fl.

(lan. t. llOh Duhám. t. 83. Jacq. aust. t. 342. Plenk t.

396. Guimp. t. 8 ob Hayn. 6. 1. 47. DUssdd. 4. t. 33.

Kdaule planá li/jié . 31. Kdaule nebo kutna Mat. Háj,

69. b. Kdúle nebo kutna Ma. JVel. 81. Hrusná jablo,
pihwa. Ke planý sotvva zwýší muže, s owocem drob-
ným, w zahradách dospíwá k wýšce 20', a wyhliží jako
strmek neprawidelní? rozwlwený; rozhy, apiky, ruby
listowé a ušty kalichowé u vvnitr šedoplsnaté; listv wej-

ité, dole zaokraulilé a nejtupjší, na konci ostré ne-

bo krátce zakonilé, nejcelejší, na líci syt zelené, nej-

mladší i na líci pitlaené chlupaté ; palisty wejiié, se-

dawé, prosté, wezpod chlupaté a žláznaté, na líci chlu-

paté, po kraji zubaté; kwt plané rži podobný, bílý

nebo ržowý, na rozhách konený, krátce stopkatý

;

kalich trubky plsnaté: uštvv podhnutých, wejitokopi-
natých, peenožebrých, vvn ídkochlupých, žláznatých,

zubatých; plátky obwejité, dwakrát delší uštvv kali-

chowých, wzslaupawé , celé anebo wykrojené ; nlky
dole huaté a srostlé; owoce (kdaule) wtší jablka, wn-
ené ušty kalichowými , nejastji elipsowité, hranaté,

žlutawé, wlnkau šedau odné, s dužninau žlutau, ob-
zwlášt koením zapáchající , zatrpkalau. — Pwodn
prý u Cydonie na Krét, nyní po Ewrop jižné a mír-
né, kdežto i sází se. Kwte w kwtnu, zrá w íjnu.

K<Iaule nejedí se surowé, néhrž dušené anebo s cukrem a

octem zadtílané. Porhrantkáfi dlají z nicli powídla, caltií-ky a ro-
solky. W lókarstwí potebují semena slizí |)owIeená; jindy wdiázely
kduule do synijm a konserwy.

Nkolikero odrodkiiw :

a) K. podltiuhlá. C. T. oblonga Tilnk. t. 137. List podlaulilo-

wejCitý ; owoce podhiliowaté, dol wytažené.

/?) K. lusUnnskú. C. v. Itisilanica Duhám. i. j). 195. ////. Listy

kopisCowité ; owoce weliké, skoro liruškowité, s dužninau mkší, wa-
tením zerweuající.

y) K. jahlktíwUá. C. V. maliformis. Listy wejCité ; owoce
menší, zakulowallé; odrodek nejobecnjší.

K. žapanská. C. japonica Pcrs. Pvrus japonica Thunb.

Bot. mag. t. 6Í)2. Andr. rcp. t. 462. Bol. Cab. 1. Ó4l.

Chaeromeles japonica Lindl. Strom; listy kožowité, le-

sklé, wajené, príklínowité, zejkowanopilowané, obak i s

kalichy lysé; palisiy ledwinowité *, kwty konené, ojedi-

nlé, syré erwené; ušty kalichowé krátké, nejcelejší.
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lupe, dužnaté; tyinky !2radé ; owoce zakulatlé jako

kdaule našinská zapáchající, a co jablko králowské chut-

nající. — Na Žapanu. 5*
We wlasti wíibec oblíbené owoce, které prý na 5 díla se roz-

dluje, zapadl uiá kdauloN^5"'> jablky a ciiiií koženjQÚ.

K. plsCnafá. C tomentosa Roxb. Rozhy plsnaté

jako lislv podlouhlé, tupé, zubaté; palisty skoro nižá-

dné. — W Hindostanu a Muškátu obyejná kdaule, Bf
hiko-hij jmenowaná a w lékastwí potebowaná.

K. ínská. C chinensis Thonin ann. nnis. 19. t. 8.

9. Bol. res* t. 905. Roxh. ind. p. ólJ. Listy wejité,

obak zakoníte, ose pilowané, mladší príhuaté, do-

splé jakož i kalichy lysé 5 palisty podlauhloárkovvité
,

žláznalopilowané ; kwty weliké , z ržowa erwené

:

owoce weliké, wejcowiié, twrdé, skoro wyschlé, zelena-

wé, w jehožto každém pauzdru asi 80 semen s mnohý-
mi ponictalymi. — \V ín a nyní w Indii; w Ewrop
jižné dobe se daí.

Owoce spatn dintnajfcí nicinén jako našinská kdanie se po-
tebuje, též pro wrlinutí a plynatí bidia.

Hrx'SE. PvP.Tí:. BiRKBAC!*.

Trubka kalichowá baíikouilá : kraje ólaloného.

Plálkw 5, zaokrauhlých, rozložených, rowných. Cn-
lek 5, prostých. Owoce wíce mén podluhowaté (iho-
wilé) nebo zakulalélé, dole (u wzniku stopky) nepupe-
naté (neprohlubené). 2— ópauzdré: pauzder ztuha máz-
drowit}'ch, 2—-Isemenných.

Stromy owocné ; listy jednodiidié, bezžiazé ; stopky jednodu-
dié, okolicené ; kwty bílé.

H. obectd. P. communis Lín. Planá hruše náleží

k nejwyšším rodm toho pokolení ; kmen starý tebas
(1—8' w obwodu, a .'?0—40, ba i 80' zwýší, a obyejné
we twrliné wýšky rozdluje se na wlwe, dlající koš
wíce mén kulowatý, obyejn ale wíce do wýšky že-

naucí ; rozhy jsau trnaté, které w píštím roce, wydá-
wajíce listy a kwty, promují se w smilky, tak že

strom lim mén trnatý, cím starší; listy wejité, dro-

bnice zubalé, z mládí wezpod huaté, pak dokonale
olysající, hladké, lesklé, nakožnatlé, na líci syl zelené,

wezpod hlede; apíky zdélí listu* kwty wynikají z kon-
ce smiikiiw, obyejn G" dlauhýcb, poídku z delších

(2palených), bílé, asi l" w prmru dlauhé, na stop-

kách asi 1" dlauhýcb, po 10— 12 dlajících okoHk; owo-
ce plané jest dokonale ihowité, toliž na konci zakula-
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tle, jasn zelené, pak žlutawé, mnohými tekami šedý-

mi znamenané, 12— Ih" zdélí a skoro taktéž zšií (w
dílu nejtlustším)? dužnina ped dozráním twrdá, bílá,

málo šáwnatá, nejtrpejší, po dozrání ale mkká, na-

hndlá, plná šáwy píjemné. — W lesech po Ewrop.
Kwete w dubnu, kwtnu. 5*

Planá (polnicka) má dwojí odrodek

:

a) trnatá ; listy wejité, zakonCité, nejcelejší, dlauze apíkaté,

mladé i s trubkau kalichowaii wlaaté, pak olysající; hrušky dole pro-

tažené. P. Acbras Mnllr.

|S) trnatá ; listy zaokraulilé, ostré, oste pilowané, mladé i s

trubkau kalicliowau lysé; hrušky dole zakulatelé, P. Pyraster WaUr.
Gaert. t. 87. f. 2. Planá hruška Rý. ob. 20.

W sadech náramné množstwí odrodkw se zplodilo, ježto jmé-
nem hrušl štpných se obsahují, wšecky jsauce beztrné.

1) Máslowky ; jako máslo w listech se rozplýwají, welmi la-

hodné, žwýkáním zticha šfáwu pauštCjící. Sem n. p. náležejí máslow-
ky (wlastoS) podzimní a Cerwené letní, medowky podzimní, kolmáry,

swýcarky, markrabky, Jakubky, wirgule, peregrisky, pergamotky malé,

letní, rytíky, salcburky a j.

2) Slftdnice. Welmi šfáwnaté, lahodné ; maso cliraupá pon-
kud nebopatrne, docela wšak se rozplýwá, N. p. medowky letní,

siadnice, pergamotky zimní.

3) CásUtwky. Welmi nebo obyejn šfáwnaté, lahodné ; maso
kehké jsauc kausáním odskakuje a roz|il\wá se bu nedokonale bud"

nic. N. p cáslawky íili wáclawky (ptánice), mnškatelky a j.

4) Wušichy. Dost šfáwnaté, masa tuhého nebo mazawe sliz-

kého, koenného, w ústech se rozpljwajícíiio, bez lahodnosti. N. p.

pleskaCky, planeCky, Cáslawky španielské, králowny, pusowky ?:ili

hrušky ca|)até a j.

5) Psfnicc. Šfáwnaté nebo wyscJilé, cJjuti nepatrné, mdlé.

N. p. pCstnice, crwenky, maucnice a j.

6) Holopowkij. Masa twrdého, epowitého, k jídln se nehodí-

cího. N. p. iiolopowky (wlastn), pesedalky, koženky (panny), kte-

réž wymrzlé mohau se jísti.

Jak hrušek se užíwá, jest wiibec známo. Skoda že chutné

dlauho nedrží se, brzo hniliCejíce a hnijíce. Které nejsau chutné,

slauží k dlání hrušfáku (iirušníka, hruseíníka, hruškowice), pro

lid sprostý, kdežto není wína; také ocet se mže z nicli dlati.

Hrušky se také suší, bu celé bu rozkrájené na kížalky. Drfwí

twrdé, celistwé, Cerweoawe žíhané slauží truhlám, saustružníkfim a

ezcm,

//. sípkoivá. P. bollvillcriana Decand. P. Pollvylleri-

ana J. Baiili. hist. t. p. 59. ic V. Pollveria Lin. Knoop

Porn. 1. 4. Kcrn. t. 4i;}— 14. Sicklcr Obst. 12. t. 9. Du-

hám, nov. 6. t. 58. liruškv šípkowé. Nezdá se, že pe-
wýšiije 12— 15'; kra šedá, rozsedlá; listy nestejné, 3"

zdélí, 2" zšíí, wejité, hrubé pilowané, wezpod i s pau-

paty plslnaté; apík mnohem kratší listu; kwéty bílé,

mnohé, dosti drobné, i-ozpostawené w chocholík na stop-

kách welmi plsnatych ; owoce obhomolowité, asi '/



dlauhé a '/V tlusté, zlutoerwené, "lesklé, u wnit žluté,

maunaté, zasladlé, laliodné, jakoby šípkem, obzwlášte

uležewše na slámé. — VVlast neznámá; w sad bollwil-

lerském w Alsacii od nejdáunéjších as, též u nás.

Kwéte w kwétnu, zraje na konec lipna. |i

.

Hrušky šípkowé jedí se rády.

H. wrbolisid. P. salicifolia Lín. Pall. ross. I. 1. V).

Strom I— IV? sáhu zwýší, nejwtewnatjší ; kmen sotwa

Plz" w prmru tlu§tý, s korau wn nahndle popelawau,
rozsedalau, dríwím bílým celistwým ; smítky trnowatjí*

cí, jako rozhy a rub iistowý bloplsnaté ; listy árko-
uitokopínaté, z ok jakoby swazkowit rašící, protože
rozba nejkratší, pak jsau stídawé, zmládi i na lící íd-
kau ale plstí porostlé, pak olysající, tmawe zelené, ti-

krát delší apíka ; kwty z paupat sraítkowýcb nemnohé
wynikají, rozpostawené w chocholík ; stopky a kalichy

bloplstnaté : ušty wejité, ostré, podhnuté, tyrykrát
kratší plátkw bílých, wejoitookrauhlých ; tyinek asi

20; hruška ihowitá, píhuatá, dole obloztenená, na
konci zakulacená, šomolkau opatená ; semena 2 \v kaž-

dém pauzdru, hlinožlutá. — W Kawkazsku a Persii.

Kwte na konec dubna. 5*
Owoce se stromu sesaaé pro trpkost nelze jísti; uleželé, ob-j

zwláštu wymrzlé ale sladké.

//, sne zni. P. niva lis Liti. Jacq. aiist, t. 107. Strom
smítkw tlustaunkých, ernohndých, nerowných , ly-

sých; rozhy jako i apíky a ruby listowé bloplsnaté;
listy obwejité nebo eliptiné, krátce zakoníte, na kon-

ci nepatrn pilkowané, zmládi na líci huaté, olysající,

3— ikrát delší apíka; chocholíky jednoduché. — Podlé
lesw na chlumech a we winicích a štpnicích w Ra-
kausích. Kwte w kwtnu. %_ .

Hrušky její kulowaté stesané jsau nejtrpejší, uleželé ale nej-^

sladší, a protože to se stáwá, když zahrady, winice a luka jsau za-.-

snženy, dostaly jinéuo snžnídi. Ostatn rod ten rozmnožuje se

jako jiné zahradní.

Jablo. Malus. Apfblbaum.

Kalich na patero klaný. Plátkw 5, rowných. n-'
lek ó, dole srostlých. Jablko nejastji zpleštilokulowa-,.

té, wždycky dole pupenaté ( prohlubcné ). Pauzdra,
blánowitá, 2semenná.

Stromy owocné ; listy jednoduclié, bezžlazé. Kwty na wr-
diolícídi.

/. obecná. M. comraunis Decand. Fyrus Malus Lin,
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Strom 25— 30' zw^ší : wtwe rozkladné, mnohé, tak že

dohromady dlají koš wíce mén kulowatý a skoro

wždycky širší nežli wyšší ; na mladých planých jablo-

ních rozhy trnowaléjí, na starších ale trny mizejí a mí-

sto nich wyskytuje se pupen na kvvt; listy wejité, zu-

baté, zakonilé, rozdílné dlauhé, od 1

—

ÁHz", lysé nebo
wezpod plsnaté, dwakrát delší apíka; kwty bílé, nar-
žowélé, obzvvlášl z wenku, stopka té, a po tí— 12 dlají

wrcholíky po smítcích rozpostawené ; stopky a kalichy

bloplsnaté ; ušty kalichowé podhnuté, vvejité, ostré;

plátky okrauhlé; ovvoce plané pauchntem, štpné ja-

blkem nazvvané, kulowaté, rozdílné welikosti , barwau,

chutí a asem zrání, jak to z wypoítáHÍ odrodkúw bu-

de jasno. — W lesech osamotlá po Ewrop*, tutéž, ba

i w Persii, Arábii a západní Indii se sází. Kwte na

zaátku kwtna
;

planá zraje w jesení, zahradní ale od
Jipna až do prosted zimy. 5 •

Odrodky maolié.

A) Jablka planá Cili pauchlafn, pauchlata, pankUtfa jsau dwoje:

«) hoatn, hocátka, M. acerba Meral. P. m. sylvestris Fl.

dan. t. 1101. Planá jablo Rý ob. 19. Listy mladší a pupeny nej-

lysejší, owoce trpké.

j3» Zinrzlala, zmrzlátha. M. uiitis Meral. Pyrus Malus Decaml.

Listy wezpod a pupeny wlnaté.

B) Jablka šlpná ili zahradní. Množstwí odrodkúw náramné,
jež takto dají se rozdliti.

1. Hranác. Kalich a owoce s hranami patrnými, prawidelný-

H|i, twar nešpatícími, ohryzek w pomru weliký, nezawený, asto
neprawidelný. Tato zase liší se

a) na jablka kdaulowá. (Calville), nad prostedkem ku kalichu

se zostují, na strom nabhlé jinowatkau, slupku mají inastnau nebo
ležením jí uabýwají i maso lehké , ídké, autlé, zápach jahodami
n«bo malinami.

b) Chfcstáde, chhlc (Sclilotteriipfel). Nikdá nemají slupku

mqstnau, ani nejsau jínatá, twaru jsau zplcštilého, homolowitého,
wálcowitého, dmti obyejn zasladlé nebo nakyslé, masa zrnatého,

ídkého a obyejn nahrublého.
c) Zlalíiálka. Cliuti jsau koenné, masa antlého jako renctky,

twaru homolowitého nebo zpleštilého, okolo kalidiu jsau nejsilnji,

brázdaté.

2> J. rZowáf Pokud na strom, jsau jínatá; ohryzek w pom-
ru není weliký a obyejn jest prawidelný; slupka není mastná; oko-

lo kaliclui, qsto i po celé wýsce pkn a prawideln hranatá ; maso
mkké, ídké, haubowaté, obyejn drobnozrné, chuti lahodné ržemi,
fenikl«im anebo anisem ; jako tulipán býwají žíhaná; netrwaj, po-
zbýwají západní nu konec léta, ncjwýš jesen, Jsau

a) podlauhlá neljo zostená,
h) kulpwatá nebo zploštila.

3. Dancikij ( KauibourilpIVI ). Hrubá, obyejn plek ne-

stejných, jedpé wyšší, druhé nižší, okolo kalidui wždycky brázdatá,

se žebrem jedním wj^šíui, wyníklejšíni, ímž twar se špatí, Sejdí a
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pteskatí; widycky jsau širší nežli wySší; maso uiaj ídké, hrubozrné,

asto welmi ialiodné. Nkterú luají

a) ohryzek weliký, jiná

b) ohryzek malý.

Wiibec sem' náležejí jablka panská, kardinály.

4. Renelkxj (Reinetten). Pokládají se za nejpknjší a uejpra-

widelnSjší; maso mají drobnozrné, autlé, tuhé, kehké, anebo autlé

a mSkké ; wšecka jsau šed pozbádaná ucbo rezavvC nabhlá
;
porídkn

pokožka mastná ; obzwlášt rozeznáwají se diutí obzwláštní, renet-

kowau; snadno wadnau, a tudy nejdéle musejí na strom zstati. Ro-

zeznáwají se

a) feduohnrwé, zelené až i nejkrásnji ryzé, na stran slune-

né nemají jiné barwy ani jinde skwrn rezawých;

b) erwené^ barwy erweué na stran slunené^ jinak pede-
šlým podobné

;

c) šedé, kožená julllia, sišmy, zelené až i špinaw a nepatrn

žinté, se skwrnami rezawými, patrnými, wíce mén rozšíenými na stran
slunené, fasto špinavté, nahudle nebo hiinožhit Cerwené;

d) zlnté ; na stran slunené pkn karuiasínowé nebo tak ží-

hané, pda pkn ryzá, po níž, jakož i po místech karma&íuowýdi re-

zaw nablilá nebo barwená.

5. Prulíce (StreiHinge). Skoro wždycky obmezen býwají

znamenány pruhauii erwenýnu, které lined kolem do kola Se tá-

hnau, Iined na slunené toliko stran se nalézají, nkdy mezery me-
zi pruhami jsau jednobarwé, jindy zase cerwen pozbádané anebo

taktéž jakoby omyté ; ohryzek prawidelný ; ( huti jsau ist sladké

ano i náwinné anebo nakyslé, nikdá jablek riižowých ; nikdá newa-
dnau, ledaby byly nezralé sesány anebo prezrály byly.

a) Flcskaté ; zplestilé jsau nahoe i dole, t. okolo stopky a

kalichu nejsau rozdíln wypuklé, a obyejn jsau o pul palce nižší

nežli širší.

b) Šišítlé; wýška jejicli a šíka málo se liší od wypukliny stop-

kowé anebo od prostedku proti somolce se zužují.

c) Ktilownté ; wÁška jejich o málo menší nežli šíka, kteráž

Dkdy o 1/4" delší, tak že na boku ležíce podobají se kauli.

6. Hubiky. Nikdy nejsau jíním popnuty, ani nemají pruh,

jsauce bu jednoliarwé, bu na stran slunené Cerwen nabhlé
;

wždycky proti šouiolce w špici se ztenují, duiti sladké anebo ná-

winné) anobrž i ist kyselé; ohryzek prawidelný; newadnan.
a) Podltthowaté.

/S) Šišaté.

3. Si/rcAi/.Wždycky jsau širší nežli wjsší; nikdá nemají pruh,

bu jednobarwé, bu na stran slunené wíce mén cerwen nab-
hlé ; ohryzek prawidelný; slupka nemastná; nesnadno wadnau; dmti
ist sladké anebo renetkowé.

«) Syreky (wlastn) ; rozdíl wýšky a šíky patrný, jelikož

prmr w Šíku wždycky o '/j" wtSÍ nežli we wýšku.

;3) Kulownlé ; rozdíl wNŠky a šíky nedá se okem snadn ro-

zeznati, jelikož poslední sotwa o 1/4" wtšf.

Jabloi obecná náleží ke stromm nejužitenjším. Jablku ro-

zeznáwají se od hrušek krom chuti, že jsau dužoiny celi&twjší,

tužší, mén woduaté, tím netoliko se drží celau zimu, anobrž nkte-
ré odrodky až do biulaucíiio léta, když erstwá jablka zrají, w emž
nižádné owoce není jim roweu ;

protož moiiau se do dalekých krajin

zasílati. Jablka jedí se bu surowá celau zimu, bu dušená, bu
peená; též w podzim se :>uší na kížolky rozkrájená; zawaují ']<£
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též na powídla. Jsau obzwláštní odrodky, jmenowitS lioSata, z

nicliž se dSlá jableník ili jablCák, který ale i ze štepnýdi do-

býwati se mže, a má i pednost, protože tím jest sladsi a lahod-

njší. Jablka též w lékafstwí se potebují. Dríwí jablouowé lehké

hodí se na dílo truhláské. Korau barwí na žluto.

J. okázalá. M. spectabilis Desf. M. sinensis Dwm.
Cours. Pyrus spectabilis Ait. Bot. mag. t. 267. Ke ozdo-
bný ; smítky popelaw hndé ; listy wajenopodlauhlé>
dole w apík ztenené, na konci zakonité, pilowané,

pak nejlysejší, 4" zdélí, V\i' zšíí ; apík 3" dlauhý, ly-

gý; kwty weliké, pekrásné, pak bled ržowé, chocho-

liené ; stopky jako doléjšek trubky kalichowé krátké,

pýité ; ušty kalichowé wcjitokopinaté, ostré; plátky

wejité , s nehty zdélí polowiky uštiivv kalichow}'ch?

tyinek mnoho, kratších nežli 6 nlek dole huatých ;

jablka zakulatlá, asi ^\k' dlauhá, swtle žlutá, zasladlá,

ležením nabýwající chuti mišpulowé, ušty kalichowými

wnená. — W Cíne. Kwte na konec dubna. (J nás

wydrží pod šírým nebem. ^ .

J. loonná. M. coronaria Milí. Pyrus coronaria hin.

Strom 15— Í6', ano i 30' zwýší ; kmen 3' \v obwodu
;

listy širokowejilé, dole okrauhlé, pilowané, pírohaté,

zmládí wezpod šedoplsnaté, pak olysající ; apíky díwe
bloplsnaté, pozdji pýité; palisty árkowité, pršiwé

;

kvvly bílé, wíce mén naružowié, líbezn zapáchající,

stopkaté, po 6— 8 w malé chocholíky rozpostawené

;

tyinek 20, nitky o */: kratší nlek; owoce: jablko

malé, zelené, na dlauhé stopce, chutí welmi kyselé, zá-

pachu líbezného, celau zimu trwajícího. — W Pensylvá-

nii až do Karoliny. Kwte na konec dubna nebo na

zaátku kwlna. 5:
J. bobulatd. M. baccata Desf. Pyrus baccata Lin.

Pall. ross. t. 10. Crataegiis Amm. t. 3J. Ke sáhowý
nebo wyšší, zakulatlý : listy wejité, zakonité, stejn
pilowané, z niládí pýité, pak olysající, ostré, zdélí a-
píku

; palisty drobniké, šttinowité ; kwty (4— 8) w cho-

cholík postawené, bílé, weliké ; stopky a kalichy hua-
té ; ušty kalichowé kopinaté, ostré, padawé ; plátky po-
dlauhlowejilé, podduté ; tyinek 20, kratších nežli plát-

ky; nlek 5; jablko zwící malé tešn, dlauhostopkalé,

kulowaté, zažluílé, ponaerwenalé, s dužninau erwena-
wau a šawau náwinnau. — W Sibirii na bezích. Kw-
te na konec kwlna p(i wyrašení listiiw. ^.

Rusowé z owoce dlají si oblíbený nápoj , hwas nazwauý,

též kepký nápoj, ]>untí jinenowuný ; dlask weliiti rád je zobá.
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MucHowHÍK. Amei,anchibr. ' Fluhbirnb.

Kalich na patero klaný. Plátkw ó. Wajeník ó-

pauzdrý : pauzder nejteneji mázdrowýcb, nedokonalau
pehrádkau nedokonale rozdlených, 2wajených. Ja-

blko pometáníni 3— senienné.

M. okraiihlolistý. A. rotundifolia Moench. Aronia ro-

tundifolia Pers> Mespilus Amelanohier Zm. Jacq. aiist. t.

300. Gaimp. t, 7í. Vitis Idaea Clus. 1. p. 62. Ke sá-

hcwý, bezbranný : smítky s pokožkau bilau, laupající

se ; listy wajené, tupé, pilowané, sotwa l" dlauhé, z

mládí wezpod šedoplsnaté, pak docela olysajíci, we-
zpod síkowanožílnaté ; apíky 3krát listu kratší; palisty

na apík dole pirostlé, šídlowité, padavvé? hrozen je-

dnoduchý, \—ókwétý ; listeny šídlowité, wn lysé, rvša-

wé, u wnit jako stopka, stopeky a kalichy šedoplsna-
té ; ušty kalichowé pímé, kopinaté ; plátky bílé, mno-
hem delší kalichu, árkowitokopinaté, tupé; nlek 5;
owocc modroerné, zwící meruzalek erwených, šáw-
naté, sladké j semena hndá, we wšakém pauzdru 2.

— Po skalinách \v Ewrop. Kwte w dubnu, dozráwá
w srpnu, \,

Jednoho odrodku listy Casein olysají, druhého ale zstanau
pisfnaté (A. touieutosa Lindl. Mespillus touieatosa Hilld. M. erio-
carpa DecanJ.

Owoce jeho we Wlašícii a Fraacanzícli jmenují Amelanches
a jedí.

JbíÍáb. Sorbus. Speierlisg.

Kalich na patero klaný. Plátkw h. Wajeník
ópauzdrý : pauzder nerozdlených, 2wajených. Owoce
pometáním 1—ósemenné,

J. oskeruch. S. domeslica Lin. Jacq, aiist. t. 447.
Plenk. t. 391. Guimp. t. 68. Woškeruše Mat. Háj. 74. —
IVel. 87. c. ob. Icivy, Woškeruše, oškeruše, oskeruše, osko-
ruše (strom i owoce), oskoruch (strom). Strom wyšší 30' a

tlustší l' w prmru; kra hndošedá, rozsedalá ; pupe-
ny lysé, lepnaté : smítky hndoerné; rozhy z konce je-

jich wycházejíci jako apíky, rub listowý, stopky a ka-
lichy blohuíiaté, pak olysajíci; hsty lichopeené, 4— 7-

jame: lístky árkowitokopinaté, dole wejité, ostré, na
hoení polowici nebo ku tetí tetin nebo až dol oste
pilowané, 2" zdéli, ^lí' zšíí, na líci syt zelené, wezpod
bledé, na prostední žíle wezpod huuaté, ostatn lysé;

apík hauuikowanv
; palisty nejuicnší, na apík i)iro-
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sl\é, kopinalé, padavvé; stopky z konce rozeh a nejho-

ejších úžlabiek wzniklc dlají chochohk \vrchoh'kowiiy,

ozdobný ; listeny šídlowité ; kaHch uštiiw wejitých, tu-

pých ; plátky okrauhlé, bílé? plod malé hruštice twarem a

barwau podobný, asi i" zdélí, a ^/a" ztlauští, zelenaw
žlutý, erwen zardlý, iSpauzdrý. — íNa chlumech Ewro-

py teplejší, též i w sadech sází se tu a onde. Kwte w
kwtnu, dozráwá w íjnu. 5*

Owoce jeho oskeruSe, oškertisc a t. d, jinenowané, jest cliutné

a sladké, iiiiisí ale dríwe na slám aležeti, jelikož zcesané býwú
trpké a protiwné. Dlají z nJio wíno a pálí koalku. Díví'! oske-
rucliowé jest petwrdé a dobré na práce saustružnické. Kra slaiiží

k wydeláwání kže.

J. obecni). S. aucuparia Lin. Fl. dan. I, 1434. Du-
hám, t. 72. Schk. t. IM3. Gaímp. t. 67. Hayn. 4. 1. 45.

Diisseld. 4. f, 9. Jeabina Mat. Haj. 74. b. — IFel. 87.

c. ob. prawij. Jeáb Rij ob. 24. Strom 20— 30' i wíce
zwýší, r ztlauští: kra hndá, hladká; pupeny pls-
naté ; rozhy, apíky, rub listowý, stopky a kalichy hu-
até, pak olysajícíj listy lichopeené, 4—7jamé ; lístky

podlauhlé, obak ostré, až dol oste pilowané, na líci

tmaw zelené, wezpod bledé, poboní sedawé, dole

nestejné, konený dole patrn ztenený, apíkatý;
palisty kopinaté, na apíku pirostlé; chocholík wrcholí-

kowitý, ozdobný, z kwtvv mnohých, bílých, siln won-
ných složený ; ušty kalichowé wejité , ostré ; plátky

okrauhlé 5 nlky 3, dole huaté; owoce (erabiny, je-

abiny) kulowaté, krásn korálow ervvené, zwící hra-

chu, celau zimu na strom zstáwající. — W lesech

a hájích po Ewrop celé. Kwte w kwtnu, dozráwá
pozd w jesení. 5«

Strom pro ozdobnost swau w sadech se opatruje, akoli ne-
dáwá mnoho stínu, a tím cesty nekazí : za to z jara jest píjemný
kwítíui a wní swau, a na podzim owocem, které jest príjeiimý zob
ptactwu. Jeabiny jsau welmi trpké, a tebas wymrzlé nejsau k jídlu.

Pálí z nich wýbornau koalku ; též ocet mže se z nich dlati. Dííwí
twrdé a drobné na díla saustružnická a ezecká; listy k wydeláwá-
ní kže.

J. mak. S. Aria Crantz. Crataegus Aria a Lin. ¥1.

dan. t. 302. Lam. t. 433. /. 1. Mukyn RijC- ob. 22.

Ke zwýší 12', nkdy strom 20stcwíný ; smítky tisawé

nebo popelaw hndé, lysé: rozhy, apíky, ruby listowé,

stopky a kalichy bloplsnaté ; listy wejitopodlauhlé,

dole ztenené nebo wejité , dwakrát pilowané nebo
drobn stíhané: laloky od prostedku dolu se zmen-
šující, na líci syt zelené, wezpod stále bloplsnaté.



mladší i na líci plsoaté, pak olysajíc, 3—i" zdél, 2—3"

zšií ; rapíky sotwa V?" ^délí ; palisty šídlowité, prchawé,

chocliolíky úžlabíkowé a konené doliromady dlají

chocholík poddutý, dost obšírný, listw hoeních kratší í

ušty kalichowé, wejité, ostré
;

plátky okrauhlé, rozlože-

né ; nlky 2— 3, kratší tyinek; owoce (inukyn) kulo-

walé, polauhlé, co hrách weliké, dííwe plsnaté, pak

Ivsé, ervvené, niaunalé. — Na skalinách lesních po

Éwrop. Kwte w kwtnu, dozráwá \v íjnu. 5» ^'
Muky newážíme si, akoli dosti slaílkýdi a laliodnýdi ; jindú

porauCeii je proti kašli a behawce. Díwí twrdé, bílé, dobré na bi-

išt a trubky dyinkowé.

J. bek. S. torminalis Cranlz. Crataegus torminalis

Lin. Jacq. aust. t. 443. Fl. dan. t. 798. Guimp. t. 80.

Bekyn Mat. Háj. 75. Chocholatá oškeruše nebo bek
MalJWcl. 88. Bek Rij ob. 23. Strom tebas 40' zwý-

ší , skoro beztrn)-; smítky popelawé; rozby , apíky,

stopky a kalichy huaté, olysající ; listy wejité, dole

mlce srditowykrojené
,

perenožebré , wyštrbené

:

úkrojiiw zakonitýcl), nestejn pilowaných, doleních ro-

zewených, wlších, lysé, na líci lesklé, syt zelené, na

rubu bledé, rezaw síkowanožílnaté, tebas 4" zdélí, a

taktéž zšíí ; listy nejhoejší nkdy podlauhlokopinaté,

pilowané ; chocholík obšírný, poddutý, ozdobný, bílý ;

ušly kalichowé malé, wejilé, tupé; plátky okrauhlé í

nlky 'S — i; owoce (bekyn) hndé, zakulatlopodluho-
walé, hndé, blopozbádané, 4— Ipauzdré. — W Éwro-

p po lesech konin jižnjších. Kwte w kwtnu. 5*
Bekyn sesané jsau trpké, uležewše a zliniliCewše mají cliut

dosti píjeiiiDau, sladkaa, ponatrpkalan, a jsau u nás oa zaátku jese-

n oblíbené; jindá se potebowaly proti hryzení, a odtud jiuéno la-

tinské torminalis.

ád 81.

SAZANÍKOWITÉ. CALYCANTHEAE.

Kalichu barewného, pidužnatého trubka wecowi-
tá, wajeníky obsahující, kraje mnohodílného : lalokúw
nestejných, mnohoadých, stechowitých. Plátky nižá-

dné. Tyinky nejmnožší, wyuiklé z tere dužnatého, w
ústí kalichowéni pi|)ewnného,mnohoadé: nitroadé po-
metawé

; prašníky zadní, 2pauzdré, na dél pukající, pi-
rostlé. Woreky nejmnožší na wnitní stn trubky ka-

liehowé, Ipauzdré, 2wajené nebo pometáním Iwa jené.



Cnlky konené, oddlené, onjící. IMizny jednoduché.
Holénky zawené w trubce kalichowc*, dužnaté, zawené,
Isenienné, osemení pírohowité podstaty. Semeno wy-
pluje osemení, wzstaupawé; pup semenovvý skoro u
worekowého položený; koínek dolw obrácený.

Ke bezbranné. Listy stíné. Kwuty obojaké, ojedinlé,
stopkaté, koneííné nebo úžlabíCkowé. Co do lístrojnosti plodu po-
dobají se k rižowitýui, co do kle ale pibližují se k marhaníkowitýni.
Rád ten obsahuje 4

—

d rod (we 2 pokolenídi).

Sazaník. Calycanthus. Kelchblumi;.

Ušty kalichowé kopinaté, wšecky dužnaté a barwe-
né. Tyinky nestejné, padavvé, asi 12 wnšných plod-

ných. Worekw mnoho.
S. plsnatý. C. floridus im. Ehr. piet. t. 13. Curi.

ma^. t. 50-j. Duhám, I. t. 45. Lam. t. 445. f. 1. Guimp.
t. 4. Ke zwýší 6— 8'j kra hladká, hndá; wtwe kíž-
mostíné ; rozhy odstálé , tyrhrané , dívve plsnaté,
pak olysající; listy krátkoapíkaté, wejitoeliptiné nebo
podlauhlé, pímé, nestejnostranné, tupé nebo ostré, ano
i zakoníte, celé, na líci nazpátek srstnaté a zelené, nu
rubu ze žlutawa šed plsnaté, jako apíky ; kwty oje-

dinlé, konené na rozhách, na stopkách (^4" dlauhých)

plsnat^ch, zelenawé ; ušty kalichowé, stechowité, již

nad zpodem trubky zaínající, tmaw z nachovva hndé,
wn hust pýité, árkowité nebo klínowitokopinaté,

vvnšné obyejn kratší a užší; tyinky mnohem kratší

uštiiw kalichowých
;

prašníky podlauhlé, žluté, se spoji-

dlem nachow hndým, delší nitek, též nachow hn-
dých; plod ihowítý. — Na prípotoi stinném w Karo-
lín. Kwte od kwtna do srpna. ^ .

Ten pkný ke naše zimy dobe i)od šíeni snáší, a akoli
hojn kwte, plodiiw nenasazuje skoro nikdá. Kwety obzwlášt wa-
dnauce wydáwají zápach jahodowý. Též i ostatní ástky jeho, ob-
zwláštS kúra

,
jsau koenné , protož' tato w Americe sewerné w

lékastwí se potebuje. Díwí koenowé, mén pnowé zapáchá siln
kafrem. Odrodky jsau rodzdílné podlé twaru listw podlaulilého ne-

bo wejitého, též podlé srstnatosti.

S. siivij C. glaucus Wiíld. C. fertilis Walt. Lindl.

re^. t. 404. Giiimp. t. 5. Podobá se pedešlému ; wtwe
odstálé; listy wejitokopinaté, wezpod siwé a pýité. —
Na wrších w Karolín. ^.

S. hladký. C. lacvigatus IVdld* Guimp. t. 6. C ferax

Michx. Wtwe tuhé, pímé. Listy podlauhlé nebo wej-

ité, zponenáhla zakoníte, píswraskalé, na líci škrábla*

wé, wezpod lysé, zelené. — Na wrších w Pensylwanii,

Wirginíi a Karolín. í^.



I tyto dwa rody w zahradádi naširli s opatrují. Kúru jejicli

též koiennau potebují w Americe sewerné jako prwní. Kwety bledší,

iiténS wunejí.

HoBAJ. Chymokanthes. Winterblume.

Ušly kalichowé stechowité, wejilt*, tupé, wnšné
listenowilé , wnitrní wtší , korunu petwaující. Rod
jediný.

Pi. roivný. C. fragrans Lindl. rcg. f. 466. Lam. t.

445. f. 2. Diet. se. nal. ad. 3. t. 23.S. Ker sazaníktím

podobný, wtewnatý ; kra hndá; drívví slabé s mno-
hým deném ; wétwe tenké ; listy wejité nebo kopinaté,

5— 6" zdélí, na líci škrabawé, obak zelené; kwéty roz-

wijejí se ped listím, žluté, welmi wonné asi fialkami

;

plod bakowitý, V^l-í' dlauhý, asi malé šišce podobný
zawirá dužninu s o — 6 holénkami hndoernými, podlau-
lilýuii, trochu smáknutými, s dwojím osemením, jichžto

>vnšné twrdé; jádro bílé, maunaté a olejnaté, hoko-
bladké. — iNa Žapariu, ^.

Pro ozdobu a wini nyní w zaliradádi žapanskýcli obyejný. U
nás jej náleží pres zimu cliowati we skleníku. Kwety mnohem silnji

woDÍ pedešlých, nesmí se ale k nim tu/e wouti, protože pak zá-

pach ne|)íjemný. Listy a kúra nemají západiu, za to ale din o-

^trau a kausawau.

ád 82.

MARHANÍKOWITÉ. GRJNATEJE.

Trubka kalichowá ihowitá , dole s wajeníkcm
srostlá ; kraj na 5— 8 klaný : ušlw w paupti chlopni-

tých. Plátkiiw 5— 7. Tyinek mnoho, z ústí kalicho-

wého ncpostreden wyniklých ; prašníky piléhající,

wniíní. Wajeník mnohopauzdrý; pauzder mnohowa-
jených, 2radých, 3 dole, b— 9 nahoe. Cnélky w jedi-

nau srostlé s bliznau hlawowitau. Plod (marhan) weliký,

zakulatolý, trubkau kalichowau okornatlý, ušty kali-

chowými stálými wnený, bránicí rozdlený : dutina ho-

ení 5—'Jpauzdrá, dolení Spauzdrá s pehrádkami máz-
drowitými, tenkými. Semena bezíselná, w míšku duž-
naiéni obalená, w hoejších pauzdrách pipevvnná na
násadách klínowitých, dužnalých, od stn poínajících,
a ku stedu se táhnaucích ; w doleních pauzdrách na
dužnatém dn. Kel bezbilený, podlauhlý, s koínkem
krátkým proti pupu smujícím, dlohama lislowilýma,

swiuutýma.
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Ke nebo strmky s wtweini trnatými. Listy obyejnB stííné,

Kwty obojaké, prawidelné, ojedinlé nebo Liroinadné, konené.
Rád ten ob&aliuje 2 rody w jediném pokolení.

Marhaník. Punica. Grakatbaum.

Znaky pedešlé.

M. obecni). P. granátm Lin. Blak. 1. 96. Trew Ehr.

t, 1\. 72. Schk. t. 131. Plmk t. 376. Hayn. II. 1. 35.

Diisseld. 1. 1. 9. Granátowá anebo zrnatá jablka Mat.

Háj. GO. — JVcl. 76. C. Marhaník obecný Rostl. 2. ob.

62. Ke 6— 7' zwýší , též i strom 1 ó— 20sle\víný ;

kmen obyejn wijavvý, welmi rozwtwený, planý s roz-

hami trnowatéjícími ; kra šedohndá, na rozhách hné-

doerv/enáj listy padawé, stínc, na zkrácených rozhách
poboních asto chomáené , na rozhách konených
slidawé, kopinalé nebo podlauhlokopinaté , nejcelejší,

dole w krátký apík zauzené, ponkud eábité, lysé,

lesklé, dolení tupé ano i wykrojené, hoení ostré ; kw-
ty na rozhách konené, ojedinlé nebo 2—3atné, skoro
sedawé, pepkné; kalich kožovvitý, lesklý, co koral er-
wený

;
plátky dwakrát delší nežli nejninožší, nestejn

dlauhé ušty kalichowé, obwejité , wíce mén eité,
šarlatowé ; tyinky kratší ušluw k:ilirho\vých wehnuté

:

nitky niowité, erwené; prašníky kulovvatowejité, žluté

;

nlka kratší tyinek, dole homolowitá ; blizna po kra-

jích nadchlípnutá ;
plod kulowatý, nahoe trochu zplésti*

lý, 3— 6 anobrž i J2" w prmru zllauští : krka ivvrdá,

kožowilá, nahndlozelenaw nebo žlutaw erwená, ano-

brž i krwawá a erwená ; semena obsrdcowilá a nepravvi-

deln hranatá, pleln erwená, obalená míškem tlustým,

dnžnatým, proswítawým, lesklým. — [Nepochybn pocho-
dí z Afriky sevverné, odkud w nejdáwnjších asech pe-
sazený do Malé Asie, wýchodní Indie a Ewropy již-

né, takže w Ilelwecii, Tyrolech a Krajin jižných zdiwo-
elý. Kwte w lipnu a srpnu, w teplých koninách skoro
celý rok. \,^.

Kwety jsau bu Cerwené, žluté, bílé, ba i peesté tSmi bar-

wami, jednoduclié nebo plné. Owoce, uiarhan, grauátowé jablko, wel-

mi oí)líbené, akoli toliko se wybírají z nidi semena s mšky, ježto

jsaucc bu kyselé, sladkokyselé, bu docela sladké se wycucáwají a

semena se wypliwují; též z nidi dClíijí nái)oje diladící. Krka jejidi

welmi swrafíkawá potebuje se k wydláwání kiiže. Ta (Cortex ma-
licorii), kwCty (Flores balaustiorum) a kra koFenowá užíwají se w
lékastwí, a poslední w Indii proti tasemci. Semena m;ijí moc kr-
ky marlianowé. IJ nás nesnáší vimy, i)rofož w donicedi anebo kbe*

lícídi se diowá, a na zimu do skleníku se stawí.
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M. nízký. P. nana Milí- Bot. mag. í. 634. Ke nízký

listy árkowitými, úzkými- — Na Antilách. \.
Mnozí mají jej za pauhý odrodek pedešlélio.

ád 83.

ŠAFRÁNOWCOWITÉ. MEMECYLEAE.

Trubka kalichowá wejcowitá nebo zakulatlá, s wa-

jeníkem spojená : kraje krátkébo, 4— blalonébo nebo
4^r)Xubébo. iMátkuw \— 5, z kalichu vvyniklvch a s jeho

laloky stíídavvýh. Nitky prosté, prasníky kiwé, 2pau-

zdré. nlka niowitá. Blizna J. Malwice krajem káli*

chowým vvnená, 5—4pauzdrá. Semena nemnohá, bez-

bílená. Dlohy listowité, swinuté. Koínek rowný.
Ke ineziobratnfkowé. Listy stíícné, jednodudié, nejcelejší,

bezpalisté, neteckowané, skoro wždycky peenoiebré. Kwety- úžla-

bíckowé, stopkaté.

Asi 'X'i rod (we 2 pokoleních) po Asii, Ostrowedi wýdiodo-
africkýdi a Americe rozlosowanýdi s prewažiijící tiíslowinaii.

Safránowec. Memecylon. Safranbaum.

* Trubka kalichowá polokulowalá nebo skoro kulo-

watá ; kraj malý, tupé 47.ubý nebo skoro celý. Plátky

4. Tyinek 8 ;
prasníky u prosted pripewnéné, zoba-

nilé. IMalwice píwyschlá, dozralá Jpauzdrá, nejaslji
Isenienná.

.V. hláivkmvaný. M. capilellatum hin. Lam. t. 284.!

f. I. Coi'nus silvestris Burm* zcyL t. 30. Ke s wé-
twemi oblými, lánkowanýnii, na láncích hrbolatými,

blokoiými i listy stíné, wajené , nejkratseji apí-
katé, liipaunké, Ižilé , lysé; slrbauly úžlabíkowé

:

stopek apíku tikrát delších; malwice zwící hrachu ku-

lowatá , krajem kalichowým 4zubým wncná. — Na
Ceyionu, \ .

Listy usušené nubýwaji barwy šafránowé, ježto jiné Iimoty také
tak barwí; protož we wlasti je potebují jako my Šafrán nebo kur-
kuniu k ožlutnf jídeL

S. knlatoplodj). M. sphaerocarpum Decand. M. tinc-

torium Sifb. Ke wetwí oblaunkých, uzlatolánkowaných,
popelaw kornatých ; listy stíné, ncjkralšeji apíkat*-,
wajené nebo obwejité, tupé, dole ztenené, Izilé, kož-
naté, po kraji ochlípené, Vk—1" zdélí. l" zšíí; slrbau-
ly úžlabíkowé se stopkami sotwa apíku delšími ;

pau-
pata homolowilá, ostrá; malwice dokonale kulowalé, men-
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ší nežli pedešlého s krajem kalichowým nepatrným. —
Na Ostrowech Maurických. ^.

Potebuje se jako pedešlý.

S. jedlý. M. edule Roúcb, t. 82. Strom; wtwc o-

blaunké ; listy dlauhoapíkaté, širokowejité, tupé, Ižilé;

stopky wynikající z uzlw asto pod listy, tyrboné,
okolienohroznné, mnohokwté; nlka skoro zdélí ty-

inek ; maiwice modrá, šáwnatá, mkká, zuby -4 kali-

chowými wnená. — Na Koromandelu. "j^.

Listy užitené k barwení jídel ; bobule se jedí.

S. holemxj. M. grande Relz. Nedum Schatti Rheed.

2. t. 14. Strom ohromný; wtwe oblé; listy stíoné,

wejité, krátkoapíkaté, zakoníte, Ižilé, nejcelejší, */?'

zdélí j stopky úžlabíkowé, 4—5dílné: stopeek mnoho-
kwtých ; kwty modré; maiwice zakulatlé, zwící meru-
zalek, díwe erwené pak erné, lesklé. — W Indii

wýchodní a na Žáw w lesech. Kwte w dob dešti-

Zwaenina z bobul s olejem proti swrbení kže zpouiaha.

ád 84.

UZLENCOWITÉ. COMBUETACEAE. ^

Kwty poidku ranohomanželné. Kalichowá trubka

s wajeníkem slepená, kraje 4— Maloného, pak pada-

wého. Plátky hned nižádné, hned 4— 5, z .nejhoejšího

kraje trubky kalichowé wyniklé, dwakrátné, poidku toliké

nebo tikrátné. Nitky njící, prosté. Prašniky 2pau-

zdré, na dél pukající. Wajeník Ipauzdrý, 2—4wajený:
wajeka z konce wisící. Cnlka 1. Blizna jednoduchá.

Oech Isemenný, nepukawý. Semeno weliké, bezbíle-

né. Dlohy listowité, swinuté, nkdy u prosted wrapem
ohnuté.

Stromy nebo ke nejwíce podrowníkowé. Listy stídawé ne-

bo stíCné, bezpalisté, peenožebré, celé. Klasy úžlabíkowé nebo

konené.
Sem náleží asi 130 rodúw (w 19 pokoleníclí) bohatýdi na tí-

slovrinu ; nkteré jsau také pryskyinaté a klejopryskyriné ; semena

oplýwají olejem ; dríwí mají dobré.

Rozdlují se na 2 podadí

:

1. fmCHOLAKOfFíTÉ, jejichž dlohy listowité a

nawinuté.

2. UZLENCOfFiTÉ (wlasfn), jejichž dlohy tlusté,

neprawideln nebo na dél aáiiaté. ; uiotcuíi wb<j
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frncHOLAKO inrÉ. termínalieae.

SwiTAIX. upiDA. liCHMORNBaUM.

Kraj kali(l)o\v_)' zwonTcówilobafcowitý, ó/.ubý, pa<Í3-

wý. Plátky žádné. Tvinek. 10, dwpjnásobnau adau rož-

postawenýcli, 5 u doKj krajoného, o delších mezi ušly.

Prašníky dwojalné. Cnlka šídlowilá, ostrá. Oech zbo-

bulely s peckau branatau. Wajeka 3. Semeno 1, po-

dlauhlonálcowitp.
Stromy ; listy na konci rozeli prísmSstnané. Stopky úžlabíko-

wé. Kwty strliaulené nebo klasené,
'

S. rohalý. B. Buceras Lin. Lam. t. 3ó8. Mangle juli-

era Slomu 2. t. 189./ 3. Bucera P. Broun. t. 23./ I.

Sirom asi 30' zwy.ši, kmen 1' ztlausli, krivvý s korau po-

pelawau a nerownau, wcMwemi a rozbami nejodslálejší-

niíi; rozby krátké a tudy bsly jakoby smstnané, apí-
KaU*, wejitokbnowité , nejtupjší, nejcelejší, 2" zdé-

lí, nejlysejší ; stopky úžlabíkowé, ojedinlé, zdélí li-

stúw, nesaucí klas jednoduchý, mnohokwetý, wálcowitý,

soiwa '/V dlauí)}' ; kwty drobné, blawé, slidaué, nej-

kralieji st<'f>ekaté,, listenem malikým podepené,
pitlaené hedwábnopýité : oech wyschlý , wejco-
wiiý. — Na Jamaice a w Guiané. Kwie w lipnu až do
íjna. 5.

Kúra slauží k wydelártání kozí; diíwí potrelnijí tesai a frn-

hlári, protože nezCerwotoí.

Wrcuolák. Terminai^Ia. Katappbnbavm.

Kwély astp, p^metiíním ranohomanželné. Kalich

/,wonkowitokulowaty : kraj padawý, z\vonkowitý» na pate-

ro klaný. Plátky nižádné. Tvinek 10, dwojadýcb,
deJšíc-b kraje kalichowého. VVajeník 2vvajený. Cnél-
ka niowitá. Oech kalichem, newéaerý, Iscmeq-
ný, bud zbobulelý s peckau hranatau, bt^ wyschlý
kídlatý. , ;

.;•

* Kalapa. Catappa. Oech smakoutý. po 'trajíh kí-
dlatý nebo .xvelipj ztenený.

//'. zkolistij. T. ang^ustifolia Jacq. h. vind. 3. .
lO©.'^'«Vr. Berlíío*inXni fit.' Crolon Benzoe Z/fn. "Strom
40— 80 wysoký ; uétwe kiwolaké. b.ikulaté ;' rozliv autlé

po riékolika asto z jednoho místa wvníkají pýilé ; listy

po 9 I.) na konci ro/.tli sniéstnané , krátkoapikatv
34
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4—8" dlauhé, árkowitokoplnaté, powykrajowané, obak
ostré, žlutaw zelené, na rubu obzuláit na zebrách a

po kraji chlupaté; apíky na konci dwaužiazé, též chlu-

paté ; hrozny jednoducíié, králké, rownowážné ; kwély
drobné, bélawé ; oech po jedné stran wypuklý, po
druhé naprohlubený, po kraji kídlalý. — W Indii wý-
chodni. Kwéte w kvvélnu až do lipna.

Pryskyice, jižto on roní, podobá se beozoi prawé, pro-
tože podobné iná wlastnosti a potebuje se taktéž.

Pf^. máurický. T. mauritiana Lam. t. 848. J. 2.

Strom ztepilý, pedešlému podobný, rozdílný ale Uslim
podlauhlokopinalým, dwakrát širšim, powykrajowaným.
— Na Maskarenách.

Prosti pryskyici benzol podobnau, podobným zpsobem we
Vrlasti už/wanau.

W. kdíapa. C. calappa Lin. Jacq. rar. t. 197. Lam.
t. 848. y. 1. Adamaram Rheed. \. t. 3 el i. Strom zte-

pilý, ozdobný; kúra hladká, šedá; wétwe kížmostíné,
roAvnowážné, wzhúru zponenáhla se zkracující, takže koš
honiolowitý; rozhy a apíky (asi 3" dlauhé), též stopky

a kalichy naryšawéle aksaniitnaté ; listy obwejité, doleí

ztenené, na konci zaokrauhlené nebo úhlem rozewe*
ným zkonené a tupé, wezpod mékce pýité a dole po-

dlé žíly hlawní žlázkau obak opatené, 6" zdélí, 3^/i"

zšíí » stopky úžlahíkowé, kratší listu nebo stejn dlau-

hé, nesaucí hrozen jednoduchý, klasowitý, mnohokwtýi
listeny dolení nkdy weliké, kopinaté, pikwetní ale též

kopinaté, trubky kalichowé njenší; kwtw ó— B na kaž*

dém hroznu jest obojakých, ostatní wšecky samí j ušty

kalichowé wejitopodlauhlé , ostré; oech elipsowi-

tý, smáknuly, delší 3", z erwenawa nebo žlutawa hn-
dý, na wyniklém kraji žlábkowitý; pecka podlauhlá, pre-

twrdá a škrablawá ; semeno bílé, árkowitopodlauhlé. —

•

"W Indii wýchodní, kdežlo také jako w Indii západní se

sází dílem pro jeho ozdobu, dílem pro užitek. Tikrát
do roka nese owoce. 5 •

Jádra jsauce roweii lískowýin oecl)úm ano i mandlím nále-

žejí w Indiích k nejobecnjší potrawe, a potebují se w bospodá-
stwí a lékastwí jako utandle. Olej z nicli dobytý nikdá prý ne-

2lakne. Z listí dglají jedlé koláCe. Kra tíslowina obsaliiijící

slauží k barwení na erno, též i w lékastwí se potebuje jako

ijistj.

•' Tf^. malacký. T. moluccana Lam. Catappa Rumph
\. t. 68. Podobá se pedešlému, od nhož se ale

liší kwítim dwakrát wtším , siln huatým , oechy
wtšími , solwa obraubenými , na konci skoro kozo-
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1

wii smaknuiymi. — Na Žáw a Amboin diwoký a

sázený.
Potebuje se jako prwní. Korau a listím barwí obzwlášt? zu>

by na Serao, též dlají z nicIi inkaust. Staré listy zerwenají jako

rak warený.

jr. olysalý. T. glabrata Forst. Sprcng. ant. bot. t. 2.

Též kaiap se podobá ; lisly obwejité, dole kh'nowi-

té, obak lysé, nejcelejší jsau dwakrál menší; apík
pjitý , dlauhaunký ;, oecb tikrát menší, Ivsjí' , wa-

jený, dokonce bezbrázdý , aniž neobraubený, nobrž

na konci ostrém smáknutý a blanowitý, a tudy jako-

by píwskem opatený. — Na Ostrowech pátelských

a spolených.
Jádra jeho téhož užitku.

** Badám. Myrobalanus. Oech wejilý nebo pí-
smaknutý, wyschlý nebo zbobulelý

;
pecka oblá, hra-

natobrázdowaná.

W. širolistý. T. latiíolia Swartz. Podobá se welmi
wrcholáku katapé ; lisly obwejité, dole úzce ztenené,
tupé; hrozny zdélí listu; kalichy pýité; oech wej-

cowitý, zakonitý, dužnatokožnalý, zwící broskwe, na je-

dné stran silnji wypuklý. — Na chlumech Jamaiky
sewerné-

Jádra jako pedešljcli welini diutná.

fF. beUrský, T. bellerica To-r/^*. 1. 198. Myrobalanus
bellerica Breyn. t. 4. Gaerl. t. 98. Lam. t.

"^849.
/. 'd.

Strom nejwtší, tebas 200 let dokající, s kmenem tlu-

stým, poád zelenající a kwtaucí; listy stídawé, elip-

liné, nejcelejší, obak píostré, lysé, dlauhoapikaté,
zdélí pídi a zšií dlan, wezpod u doleního konce se

žlázkama stínýma nebo stídawýma ; kwty drobné, ze»

lenaw bílé, wonné, na klasech na pí dlauhých, mno-
hých ; oech hruškowitý , wtší nežli šweslka s kr-
kau tcnkau, hladkau, erwenawau , dužninau zelenau,

mkkau, bezchutnau, s peckau oblau, podlauhlau, tu-

p hranatau a brázdowanau , s jádrem bílým. — W
Indii wýchodní na chlumech, Kwte na zaátku po-
suchy. 5'

Jádro welini cliutné, které ale u wtsím mnozstwí požito oma-
muje; též mnoho oleje dáwá. Z kry poranné wytíká klowatina
araliské podobná. Z dríwí dlají liunky a ohronmé bedny. Druhdy
oechy (Myrobalani bellirici) u nás w lékarstwí se užíwaly, podnes
ale w Indii wýdiodní.

W, chebula. T- chebula Retz. Roxb. t. 197. Lanu
t. 849. /. 4. Myrobalanus chebula Gaert. t. 97. Strom

34*
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holemý ; listy 6" zdi''lí, Z'!i" zšírí, pístícné, wejité, o-

slrannké, rapíkalé, dospMé na líci lysi', ziuládí obak
hedwábne huaté, wezpod nad rapíkein tak i po kraji

jesle nkolika zlázkami opatené ; kwty žluté, 3—'i,

na hroznech konených; oech wejeowií}', zwicí wej-

ce holubího, tupohraný, hran slídawé wtších, s rubi-

naii ilulau, twrdau, kruchau, peckau Sbonau, peiwr-
d;iu, jádrem bílým. — INa wrších Indie wýchodní. Kw-
le \v posuse. 5'

Oediy l)5waly i)ted asy u nás w lékarstwí potfehowiiny,

a fo zralé (Myrolialani clieluilae) i nezralé (M. nigi). Malíi po-
tr«"liiijí jejii^li riibiny k iipewnení barew ; též se železem wýboroý dá-
vají inkaust. Na jistcdi rostau jakési liálky, tluhnkám podobné,
hfídnUíijc nazwané a k nejlepSíiii barwiwiini náležející. S kamencem
d:iw:ijí nejUpsí žlu, se železem ierri lepší nežli riibiny. W Angli-
?;ane(Ji jsau co lék nejswraskawejSí zawedeny (fabae benglialenses,

beiigalleans) ; též je potebují w R;gy|)Ui a Arabi! (haleclidge), Dí-
\\í toho slroinij welmi se wáží k stawení príbytkw a korábw.

TV^- gavgrsslcý. T. gangetíca Roxb, Listy slídawé a

stíné, wejitopodlauhié, zakoníte, na zpodiné zaokrau-

hlené, po kraji nkolik žláz mající; rozhy huaté; jm-
ním a plodem pedešlému podobný. — W Indii wý-

chodní.
{'•' JV. kopinahj. T. anguslifolia Roxb- Též podobný
chebuli ; rozhy plsnalé : listy kopinaté, zakoníte, po
kraji žláznaté. — W Indii wýchodní.
8íi,( Plody tei li dwau jsau podobny, takže od prawých cliebul roze-

JlBati se nedají, a tudy wesms se potiebují.

• it'' .J^l'-', cilronoivy. T. citrina Roxh. IMyrobalanus cilritia

(raert. /. 91. Listy slídawé, wejité, zakoníte, nejcelej-

ší, lysé, apíkaté, u zaátku apíka se žlázkami tlustý-

mi ; oech wejitopodluhowatý, dol ztenený, žhilawé

Jinidý, rozdíln hranatý. — W Indii wýchodní. Kwlc w
dubnu a kwtnu. 5*

Potebuje se jako wrcliolák belerský a cliebnle.

Strbauleíí. C0NOCARPU6. Kkopfbaum.

Kraj kaliehowý iiq patero klaný, padawý. Plátky

nižádné. Tyinek h— 10, njících s prasníky srditými.

Waj( ník smáknuly , Swajený. Cnlka jednoduchá.

Plody korkowitokožnaié, šupinowité, ztuha stechowité,

nepukawé. Semeno I, wisulé. Dlohy swinuté.
Stromy nebo ke; iisiy stídawé, pístíné, nejcelejší. Strban-

ly luisté. stopkaté.

.vwvi st^ lalnaíij. C. erecla Jorq. am. (. ó2. /. I. T^ni. (.

126. /. I. Cafesb. 2. /. 33. Plitm. ic. (. lni../" 2. Sloan.
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2. (. Mil. /. 2. Ke anebo strom 30s(rewiuny. kmenu
ro sielirio llustého, ki y šedó ; rozliv hranaté. Ivsi' ; lislv

slíclawé, kopinaté, nkdy podlauhlé, ohak oslré, nej-

celejší, na* omak mastné, nejkralšeji apíkati', mnohé, asi

3" zdélí, l" zširí, nahoru se umensujíci ; i-apíky po kra-

ji s nkolika žlázkami ; hrozny z hoeních úžlabík a kon-

ce rozhowého wvniklé, jednoduché, kratší listu, složené

ze samvch slrbaulw asi co wikew welikýoh, kulowa-

tvch, stopeckatych ; stopky a stopeky 3hrané, smá-
knuté, stopky dojení toliko nahoe, hoení jako stope-
kv hustopýrité, pak olysající; listenv pod slopekami jich

dci->í, kopinaté, taktéž pýité ; kwétv drobniké, žlutawé ;

tvinek lO, kalichu dwakrát dclšifli ; strhaniv plodo-

nosné wálcowitoknlowalé, asi n'" zdélí, 4" ztlaušti, ce-

listwé, hnédotisawé, složené z oechw oblých, po obo-
jím kraji wnéšném kídlatych, rownowážrié na ose sto-

jioírh, pýitých, olysajících. — Na Ostrowcch karybej-

bkvch. Kwéle w lednu až do bezna. 5* '<»

Wšecky ástky jsan trpké a horké; kira slauží k wydláwáttf
kozí a místo riiioy, z|)ouiáhá oíui, iiiootoku (iliabetes) a naka^li-r

WNiii iiciiiuceiii.

KleJÁk. PoiYKEA. PoiVRKB.

Kraj kalichowy nálewkowiiý , ólalony, padawý.
iMátkiiw 5. Tyinek 10, néjících. Wajeník o 2—

3

wajekách. nélka niowilá, néjící, ostrá. Plod waje-
ný nebo podlauhiý nebo ókídl}'. Semeno 1, wisuté,

oboné. Dlohy 2— 3, neprawideln swinuté.
K, otíVejue pnulé ; listy nejcelejší, klasy užIabíCkowé a ko-

netSné ; listeny podkwCtiií.

A', stiltlawolisti). P. alteinifolia Decand. Con»bjetum
decandrum Jacq. Ke slabý, do weliké wýšky se pnau-
cí ; wlwe hebké, nejdelší, tenké, dewnalé; trny z lehká

liákowilé, Ví" dlaulié, ídké, roztraušené, obzwlášt na
starších wlwích ; listy roztraušené, eliptinopodlauhlé,
tupé, lysé, padané, 2—3" zdélí; klar.y úžlabikowé a ko-

nené, ojedinlé nebo Irojatné, '/ dlauhé, jichž 10 na
na koncech wtuí, taktéž dlauhych, které najednau pes
kwty se prodlužují w délku 6', a jsau bezlisté a slabé ;

stopeky nejkratší; kwty nejmnožši, drobné, bilé, oby-
ejné, ped listin) rašící ; plod náhndý. — W plotech
a kowištích w Kolumbii. Kwtc w kwtnu a crwnii,
dozráwá w lipnu a srpnu. \.

Z wetwí jflio se prýští síáwa, kterau truhláowó iníáto klihu

uašioského puteliují.
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Podadí 2.

VZLEmOWlTÉ. COMBRETEAE.

UZLENEC. COMBRETUM. LaNGFADEN.

Kraj kalichowý nálewkowitý , ilaloný
,

padawý.
Plátky 4 , mezi ušty kalichowými wyniklé. Tyinek
8, dwojadých, jichžto 4 plátkm stíné, w^še wyniklé

a dlauze njící. Wajeník "2—ówajený. Cnlka n-
jící, ostrá. Plod 4 kídly, Ipauzdrý, Isemenný, nepu-
kawý. Semeno hranaté, wisulé. Dlohy u prosted a-
sau ohnuté, kižmo rozewené.

Ke nebo stromy p/pnulé. Listy asto stícné, uejcelejší. Kla-
sy konené nebo úžlabíkowé, nSkdy latnné.

U. jednostrany, C. secundum Jacq. am. 176. f.

30. — fict. t. 260../. 26. Strmek r2stewíný ; wétwe
oblé, nejdelší, po blízkých stromech se pnaucí; listy stí-
né, wejitopodlauhlé, zakoníte, lysé, nejcelejší, dwoja-
dé, apíkaté, 4palené; klasy dwojadokwté; stopeky
Ikwté, nejhustší, nejkratší; kwty newonné, ze zelena

žlutawé
;
prašníky erwené, pímé, takže klasy wyhlížejí

jako heben z nití krystalovvých složený. — W Kolumbii
w kowišlích. Kwte w listopadu. 5*

Wtwe rozlomené a listy w ruce tené wydáwají pucli silný,

welini protiwný.

Zdužilec. Cacucia. Cacucie.

Kraj kalichowý trubkowitozwonkowitý, oste Szubý,
padawý. Plátkw 5, s ušty kalichowými stídawých a je

pewyšujících. Tyinek 10— 14, nejdoleji z kraje wyni-

klých, nifowitýoh, dlauhonjícícb, Wajeník o waje-
kách 3 , wisutých. Cnélka niowitá , ostrá. Oech
wejcowitý, 4hraný, obak ostrý, nahý (bez kraje kali-

chowého), u wnit dužnatý, 1—2semenný ; dlohy tlu-

sté, dužnaté.
Ke pnulé ; listy stídawé a stíCné , anobrž i pesIenSné.

KwSty klasené, konené.

Z. erwcowý. C coccinea Aubl. t. 179- Ke až do
nejwtší wýšky blízkých stroniw se pnaucí; listy stída-

wé, wejoitokopinaté, celé, tuhé; kwty rozpostawcné na

klasy bwné z koncw rozhowých wyniklé, podepené
bstenem dlauhým, úzkým ; oech wtší wlaského, píp-
tihraný, wejcowitý, obak ostrý. — W Guian podlé

Sinemary eky.'^.
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Karaibowé natírají dn*n»nan, z pecky dewnaté wjfiatan psin

enicli, doiuDÍwajíce se, že tíui idi se zostuje.

HrANOPLOD. QlJISQlIALIS. SoNDRRLISG.

Trubka kalichowá nad uajeníkem nejprodlauženj-

sí, aullá, padawá, na kraji na patero klaná. Plátkw 5,

wajenopodlauhlých, tupých, ušty kalichowé pesahují-

cích. Tvinek 10. njicích, strídaw delších, z ústí ka-

lichowého wvniklých.. Wajeník wejitopodlauhlý, 4wa-

jený. nélka niowitá, tupá , néjíeí. Oech suchý,

óhraný, Isemenný. Dlohy nejwiší, ploskonadduté.

H podiwný. Q. indica Lin. Lam. t. 357. Bot. viag.

t, 2033. Bol. reg. l. 492. Quisqualis Rumjih o. t. 38.

Burm. ind. t. 35. /. 2- Wzezení zmateného, neprawidel-

ného. Díwe jest strmek pímý, sotwa 3'/?' zwýší, za

njaký as uyžene z dola šlahauny dlauhé, pnulé, ježto

opalenv lištami stídawými nebo roztraušenými nebo
fitínými, anobrž i preslenéný, ba i má nkde trny z

ostaivch rapíkw, jichž jinde není. Listy nejastji stí-
né, krátkoapíkaté, wejité, pípodlauhlé, dole nkdy prí-

srdité, krátce zakonoité, lysé, po žíle a zebrách jako i

po apíku a rozhách pýrité, 3—3VV zdélí, 2" zšíí ; kw-
ty na klasech konených a úžlabíkowých, krátkých,

pýitých ; listeny podkwtní, wejiiokosotwerené, osi-

nowitozakonité, brwité, dwakrál delší wajenika ; kalich

pýitý: trubka niowitá, asi VW dlauhá, s ušty wejitý-
mi, ostrými ? plátky rozložené, wejoitopodlauhlé, tupé,

pýité ; tyinky kratší pláikw; plod zvvící žaludu, ne-

stejn bhraný. — Na Molukách, Žáw, Amboin. Kwle
w kwtnu až do lipna. "j^.

Kwty podlé dob dennícli iiiSdí swau barwu : asoe ráoc jsau
blawé, po polední bled erwené, na wetr ržowé, a následujícího

ráua krwawé. Semena cení se w Indii za auCinliwý postredek proti

lilistáin; nedozralá rliutnajf horce etkwí, zralá ale sladká jsau asi

jako lískowé oechy. Též i listí etkwí slabS clintnajícf, silnS ale a
protiwn zapácliající potebuje se jednak pro^i hlistám, jednak za
surowa le jí.

ád 85.

KÝLATCOWITÉ. VOCHYSIEAE.

Kalich 4— ólupenný: lupeniiw dole spojených, w
paupti stechowitých , nestejných, s jedním hoením
ostruhatým. Plátek í— 2, 3 nebo 5, obyejn lupeníjm
kalirhowým slíných, poidku s ninni itídawých, dole
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2 nich wyniklých, nestejných. Tyinka 1 -^ ó, ^astéji

pláikni stíícných, poídku strídawydí s nimi, hejdoleji

z kalichu wyniklých, asto nejn>nožších ponjclawých a

zstawujícich \, nesaucí prasnÍK' wpjcowitý (ípauzdrý).
Wajenik prostý nebo s kalichem spojený, Špauzdrý,
wajeek kautowých, w pauzdru ojedinlých, podwoj^-

ných anebo nemnohých. Cnlka a blizna [. Tobolka
Sboká, opauzdrá, íichiopná, chlopní u prosted pukají-

cích. Semena bezbílená. Kel ro\yný, pekocený. Dí\*

lohy weliké, lislovvité, asnalé, swinuté. Koínek krátký,

swinulý.
,,^ ,,._^:,,,s.. ^ '• 'i

,
.

' ; ,^a.;n.r
Stromy íiliciiuprícké, Wtwe slrfC^é* j-ozhy Ctyrlirané. Lisfy

strícné nel)o preslenené, na konci rozeh nSkdy strfdawé, nejcelejší

peenoželré, dole 2i)alisté. Kwty liroznCné, latnné aneb kytkulS-

-dó ;> listeny pHstopkaté.

Kýlatec. VocHYSiA. Kappenbujme.

Kalich barwený. Sdílný : lalokw 4 nejmensicb,
pátého hoenílio, ostruhatého, weiikého. Plátky 3, z

Jcalichu wyniklé, nestejné^!,!?, pohoní dwakrát meni>í>

Tyinky 3, plátkm stíné: 2 poboní neplodné, nej-

menší, proslední plodný s prašnikem nepetrženým,
nepohnulelným, na konci kápowitýni. Blizna konená, tu-

pá. Tobolka Sboká, Spauzrá, chlopní u prostí*ed pu-
kajících. Semena Ikidlá, bezbílená, ; ojedinlá w pau-

.'i, K. f{uiatts/í(/. Y. guíanensis j4ubL i. 6. Lam, t. 11.

Cucullaria excelsa WilLd. Strom ztepilý, 60—80' zwýaií,

s korau hladkau, zelen šedau; díwí turdé, žlutaw
zelené; rbzhy tyrhrané ; Msty slíné, obwejitopodlau-
hlé, mírné íapíkaté, krátce zakonité, obak lysé, 2—4"
zdélí, P/t" nebo wíce zsíi, na líci zelené, na rubu ryzé,

lesklé a maliko pýité; palisty krátké, štelinowité ; kwe-
ly na hroznech dlauhých, hustých, konených, jednodu-
chých

; wšaký na slopece asi */V' dlauhé, s malýma li-

stenoma šupinovitýma; kalich malý, maliko pýitý :

uštúw brvviiých; koruna ryzá, mnohem wetší kalichu, li-

bowonná \ plátky 4, hoejší wtší, w paupeti ostatní za-

obalujírí. — We huozdech guianských..5'.

WÝíDTfeK. Salvehtia.; i Sal-tertie.

Ušlinv kalichowých ó, pístejných, elipliných, tu-

pých, s jedním ostruhatým. Plátkw o, 2 hoení uzií.
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Tyinky 3, z kalichu wyiiiklé, pl.íikum dolcniiu stííóné :

proslední- plodné, poboní neplodné. nclku kejowiiá.

Í{li/na poboní, šiítowitá, lupá pod koncem nlky. Tm">

bolka Hpauzdrá, -icblopná, 3boká : pauzder Iseinennycb,

chlopní u prosted pukajících. Semena bezbílená,

lam w kídlo prodlauzená.

jr. bistroivonny. S. convallaripdora HLllair. Mart.

nov.%.t. 93. Siromrlisty obxveiitopodlauhlé, na kon-

ci srditowykrojen, nejcelejší, kožowité, peenožebr,
nejlysejší, 10" zdélí, ó" žšíí, peslenné : preslénkw
6— 8listých ; palistv žádné; kwly na latách rozpnstawe-

né, bílé, co biser ili konvalinka wonící, ozdobné: stop-

ka a wšcckv dílv její a kalichv husté pýilé ; stopeký
peslenéné, nesaucí na konci 2— 3 kwéty, stopeiky nsi

*/i" dlauhé, trochu kratší než ostruha, s koncem rtacH

kn^weným. — Na polích w Brasilii. 5« '
^

NlZAR. QuAlýsV QUALEB.

Kalich ódílný : uštflw welmi nestejných, zaokrau-

lilých, s wtšíni plátkovviiým, dole ostruhatým. IMútek

1 (poídku 2), ncjdoleji z kalichu wyniklý. Tyinka 1

(poidku 2) s plátkem slídawá : nitka árkowiiá, pra-;

šník podlauhlý. VVajeník prostý. Tobolka dewnalá,
Spauzdrá , 3chlopná : chlopní u prosled pukajících.

Semena Ikídlá, bezbílená. ""^ "

N. ruzow^. Qi'ro5ea AubL t: \., Lam. t. 4. Strom
60 i wíce stewíc zwýší ; kmen 2' ztlauští, s korau roz-

Kedalau, díwím erwenawýni, celistwým ; wétwe 'wšady
rovvnowázn rozložené, sniílkv slíné ; lislv apíkaté4
kižmo slíné, eliptiné, zakoníte, obak lysé, pewnéj
nejcelejší: žeber poboních piblížených", pálisty 2 pa*
dawé ; kwély na latách; ušty kalichowé podduté, nestej
né, zaokrauhlé, s ostruhau kratší kalichu

;
plátek celý,

jako ušet kalichowý hoení wné bílý, u wnitr rúžowý.

— VVe hwozdech guianských. Kwéte w podlelí, a teu-

krát daleko rozšiuje wni pelibeznau. 5'
' A. modrý. Q. caerulea AubL. t. 2. Strom ješt

wé.tsé pedešlého, tebas zwýší 80'
i wíce ; kmen 3' w

prniéru : díwí celistwé , erwenawé ; listy ajiíkaté,

slíné, wajcné, krátce zakoníte, nejcelejší, obak lysé,

lesklé, zelené: žeber poboních piblížených; palistv 2^

padawé
; kwety konené, na latách obšírných, stínor

nebo stídawowelewných ; kalich wn popelawý , zdélí

ostruhy, plátek wykrojeoý, wné popelawý, u wnil nic-
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drý, proti nehtu žlutý a ern skwrnalý. — We hvvoz-

dech guianských podlé Sinemary eky. Kwta rozlévvá

daleko široko zápach welmi píjemný. 5 •

ád 86.

KOENOWNÍKOWITÉ. RinzOPHOtiEJE.

Trubka kalichowá s wajeníkem spojená (poídku
prostá), kraje 4 — ISlalokého : lalokw w paupii chlo-

pnitých, poídku slepených a óepicovvité se oddhijících.
Plátky z kalichu wynikající a s jeho uštami stídawé a

stejnotílné. Tyinek dwakrát anebo tikrát wice plát-

kw a s nimi wyniklýeh : nitky prosté, šídlowité, pímé;
prašníky wejité, dolem pipewnné, pímé. Wajeník
2pauzdrý : pauzdra o 8 nebo mnoho wajekách wísulých.

Plod nepukawý, kalichem wnený, Ipauzdrý, Isemen-
ný. Semeno wisuté, bezbílené. Koínek dlauhý, asto
již w plodu se prodlužující w pniek a obsemeni prola-

mující. Dlohy 2 rowné.
Stromy anebo ke meziobratníkowé, pomorské anebo balicí,

kdežto wtweini koenatSjícíini dlají lesy husto podiwného wzezrení.

Listy strícné, jednoduché, celé nebo zubaté, Ižílé, patrn nebo ne-

patrnS peenožebré. Palisty meziapíkowé. Stopky iížlat>í(;kowé.

ObzwláštS oplýwají tísiowinau a w ke prý mnoho síry se

nalézá.

Koí^ENOWNÍK. Rhizophora. Masglebavm.

Trubka kalichowá do póla s wajeníkem srostlá

;

kraj 4— 5dílný, stálý. Plátkw 4— 5 nebo 10— 13, ro*

wných. Tyinek 8 — 10. Wajeník 2pauzdrý , mnoho-
wajený. nélka I, na konci rozštípnutá; blizny 2, tu-

paunké. Oech kožnatý; koínek brzo pronikající ose-

mení a wzrostající w pniek.
K. obecný. R. Mangle Lín. Jacq. am. t. 89. Gaert,

t. 45. Lam. t. 396. /. 1. Dici. se. nat. ad. 3. t. 109.

Plum. gen. 1. 15. Calesb. car, 2. t. 63. Strom 30— 50'

zwýší, s korau tlustau, žlutohnédau, wlwemi wšamo roz-

loženými, bakulatými, kiwými, koeny spauštéjícími, a

tak lesy neproniknutelné dlajícími ; díwí bílé, u wod
erwenající; listy krátkoapióné, podlauhlé do obweji-

ta, tupaunké, lysé, na líci tmaw zelené a lesklé, we-

zpod žlutaw zelené, ern tekowané, ped wyrašením

zahalené palistami podlauhlými swinutými, padawými

;

stopky 2—3kwété, delší apíku; kalich kožowitý, tlustý.



žlutawý, o uštech 4, podlauhlých, ostrých, pak podhnu-
tych ; plátky 4, sotwa zdélí uštúw kahchowých, árko-
witokopinaté. podchlípené, blawé. u wnil nejhuatjší

;

prašníky skoro sedawé ; nlka šídlowitá
; plod wejito-

elipsowitý (l" dlauhý nebo delší), dole bichatý, škra-

bawý, hndý ; kel již na strom koínkem pronikaje

obsemení nabýwá délky 1— I'/?, naež k dolu wetenowité
ztlustlý, tniaw zelený nebo ernohndý, k horu zten-

ený, bled zelený,'*) msícw po wyniknulí upadne,
koncem korínkowým w pd se upne a wzroste w
nowý strom. — Na pomoí bahnitém zatápném, ti

wýrokw ek w Indii západní a Americe jižné až do
Luisiany. Kwte skoro celý rok. 5*

Jelikož plod wisf koínkem dol a strom w bahnech rost«*,

musí semeno dolti upadlé koínkem do pdy se zaryti. Brzo wypau-
Stí ze Atrany nkolik rownowáinýcb mrcasii, pak wyžene wzliru pní-

íek paleCný se 2 listoiiia a mezi nima pupen. Koeny pak zdew-
natSwše po nkolika mesícíih, oblaukowit nad pdu se wyw)ší.
Sotwa kmen na 2— 3' dospl, dostane nkolik wtwí a wyžene nad
starými koeny nkolik nowýcli, do zem wnikajicícli. Nabyw wýšky
12% již udlal lesík z koeni\w, ježto z kmenu a wtwí dolenídi wy-
rostly. Od té doby málo wyhání koeow wtrnýdi, wynakládaje
celau bujarost na ko§, naCež opt zpaustí koeny jednoduché nebo
wtewnaté bez jakéhosi poádku. Z toho možná nahlídnauti, že na
místech zatá|)n5ch mohau w krátkém ase náramné lesy wyrosti,

nad nimiž Ewropan žasne. Blízko nirb ale nelze penocowati pro
nezíslné množstwí tiplic, nercili pebýwati; nicmén nalézáme tu

celá Iiejna bahního a wodnfho ptactwa a tlupy krabiiw. Koeny zma-
tené dowohijí, žo Indiáne lowf po bahn a wodS bezpen mohaa
choditi. Na koenech potopených wisí ústice stromowé, jež Ameri-
íané rádi jedí, jako Kwropané obyCejn. Plody a hokau kru po-
tebují k wydláwáoí kže a barwení na erno ; kra též proti li-

dioradkáui, wyraženinám dobrá i rány hojí. Díwí hodí .se toliko k
pálení. '

K. sívíkowý. R. candelaria Dccand. Mangium can-
delarium Ramph 3. ^ 71. 72. Pee-kandel Rheed. 6. L
34. _Strom zwýší 3 mužw; kmen krátký, kiwý, ne-
pravidelný, dole nad zemí rozdlený na mnoho koe-
nw, nad zemí jakoby oblauky wystáwajících, nahoe
rozdlený na kiwé wtwe, z nichž se spauštjí koeny,
tak že dlají les zmatený, jenžto zdá se složen z koe-
n a wtwí; listy wajené, ostré, 8" lauhé, 3V2" ši-

roké, slané; stopky I—3kwté, nejkratší, tlustaunké;
kwty dríwe bílé pak erwenawé; tyinek 9— 12; seme-
na na konci wyklíelá zdélí 2—2' 2', tlustší prstu, šídlo-

wiiokejowitá, hnd skwrnatá, nejedlá
; jestliže semena

dotýkají se zeno, hned koenatjí ; koeny tv jsau husté,
tak že nelze proniknauti. — Na pomoí w Malabaru á

na Molukách, w pd pewné, kdežto málo bahna, wždy*
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cky alu u samo wody. Od srpna jsau sliouiy plné se-

men wyklíelých. 5 •

Díwí isauci kiiwó a swalowité není doliro k pAIenf, w uiilí-

Hcli ale dáwá doUré ulili. Z aejtlustší(Ji koenw dlají kotwe 2 lé-

ta trwající.

A', wálcuivifý. U. cylindica Lin. Kanil Kandel Rlieed.

6. t. ?i'Á. Slroin kowilý, 15— 2>' 7.\vý.ší, s mnohými ko-
eny WHtrnými; Jisly vvajené, obak zaiižeué a zakonuité,
4— G" dlauhé , I'/?— 2'/2" široké; stopky úžlabíkow<*.
1—"2kwié; ušly kalichowé podlauhl', osti'é, pak pod-
hnulé; plálkw 8, podlaublých, blawých, pak podhnu-
lýcli ; plody i se klem wyniklým wálcovviié, z erweoa
modré, 3

—

\" dlauhé, co prst tlusté. ~- W balincch rjí^

Malabaru. Strom od prwního roku až do padesálélu)

nese. 5*
Plody mladé jedí; kúru waenau potebují proti hryzení a

bedlám.

K. Jiolrlaís/ii/. l\. Rheedii Blum. Gandel lihecd. (i.

t. 31. 32. Ke, jehož wetwowí muž obsáhnouti mže?
z kmenu wyniká tolik koenw k zen)i se schylují-

cích, že kmenu ani wideti není , též i wzhru d-
lá koš hustý z wtwí clánkowaných ; listy eliptiono-

podlauhlé nebo kopinatopodianhlé , obak zakoniié,
lesklé? stopky Ikwété, delší apíku, sehnuté; kalich

o 12 uštech podlauhlých, ostrých, powehnutých, duž-

natých; plálkw 12, žlutoerwených, na konci obyej-
né opati'ených 5 wlákny tásnatými

;
plod díwe i-

howilý. \" zdélí, obak tupý, nahnédlý, pak zdélí pí-

di a ztlauští palce, oblý, hladký, hndý, se deném er-
wcným. — Na pomoích bahnitých w Indii wýchodní.
Kwéte poád óO let po sob. 5-

Kra slauží k liarw<ní tkanin na ryšawo nebo kaštanowo, kte-

ré barwy snadno Ctrnají; pak se jí wydeláwají kiižc; listy k hnojení

pole.

A', wzncscnij. R. gymnorhiza Lm. Gaert. t. 4ó. Desc.

6. t. 400. Bruguiera gymno7'hiza iMin. t. o91. Man^íum
celsum Ramp/l 3. /. 68.. Strom wšech nejwyšší, jako

olše pímý, co muž tlustý, s malým košem ; listy bob-

kowým podobné, wezpod žlutawé, wajenoeliptioné. o-

vslré, ()" dlauhé, 2*2" široké, na konci clánkowaných ro-

zeh ; kwéty ojedinlé, palec dlauhé, hnédocrwené ; ka-

lich lOuštý; plálkiiw 10, žlutých, na konci nelásnatých;

plod 1' dlauhý, co prst tlustý, wálcowitý, ostrý, prauha-

lý na dél, hnd a zelen peestý, s bílým denm, jejž

lid jí. — Podlé moic na raíslech wodau oplakowaných.



ínrž se stáwá, že koeny jsau nahé, a wvhlí/.ejí jako

orné klobásv, po nichž índowé wehni rue skákdjí;

Ksvropané ale láwky khidau. 5-
Dríwí, lalrowtjm zwané, hodí se dohe na prahy, ježto í»le w

Burliýdi jiifsterli snadn erwem tr|)í
;

potebují je k pálení wápoa a
cihel, na kly, ohzwláštS do pdy halinité. Koraii barwí na Cer-

no, též i wydCláwají kže. CVIí národowé , iiiaj/cf inálo sága a

ryže, žiwf se díeniu seiuenowýin jako ddebeni, obzwláštu n^i Buru,

Bonoe a papušských Ostrowecli, kdežtoby cizí hladem uiiireli, |)rotože

tam j)úda skalnatá nieiiož, nerodí, a semeno to dáwá chléb, špatný

sire a nehriibe zážiwný. Tudy semeno waíf, de co brk tlustý wybí-

rají, a pak ješt jednán waií s ndékem kokosowvm anebo poléwkaii

rylmau, naež je jísti inohau. List zelený potebují místo waiwa.
Dríwí rozmlnné jest lék posilniírí. W ín jsau kmeny tlusté,

tak že z nich dlají ópaciny a z kriwjdi wtwí kotwe.

ád 87.

PUPALKOWITÉ. ONAGBAIUJE.

d
Trubka kahchowá s wajenikcm srostlá aneh jeho

elsi, nahoe prostá: kraje 2— 5lalon'ho, asto llalo-
ného : lidokw w paup(i eblopnitých. Plálkw co uštw
kalithowjch, s tyinkami z ústí kalichowébo w\nikl}cb,
w paupti na dél dohroinadv swinutých, ídko žádné.
Tyinek co ušiinv kalichowýrh anebo dwakrát tolik, n-
kdy jedna nebo druhá zakrsalá nebo plátkovvit rozší-

ená : tyinky prosté ; prašníky podlaulilé nebo wejité.'

Wajeník o tolika pauzdiách, o kolika uštech kalich. nl*
ka 1 V hiizna hláwkowitá nebo na ivverí) klaná. Plod
4— ópauzdrý, poídku 2pauzdrý, ninoboseirienny , po
rídku skrowno- nebo Iseinenný, bu tobolka chlopní u
prosted ]Miknjících , bud malwice , bud' oech. Se
niena w iníšku bezbílená. Kel dloh listowitýídi, ko-"

inku dlauhého. '

Zeliny, byliny, ke. Listy stíídawé nebo stíóné, nejcasíj!
znbaté nebo piluwaoé, bezpalisté. Kwty obojaké, nejaštji prawi-
delné. Kwíy ojedinlé w užlaliíokádi anebo hrozuné nebo kladené.

Dotud známe wíre 2V0 rodw (w 15 pokolf-ních), po celé ze-
mi rozlosowaných, nejwíce jich ale w Americe. Mnohé kwtem krá-
sným a woiawým w zahrailádi oblíbené. Užitek ale skrowný

Dlí se na patero podadí:

1. PRUDILO iriTÉ. Kwiy dwojdonié. Trubka
kalichowá zdélí wajenika. Tobolka. Semena kídlatá,
stechowitá, pímá.

•2. ÍLKOJFITÉ. Trubka kalichowá pes wajeník
prodlaužená, padawá. Plod malwice. '.



642

3. PUPALKOJFITÉ ( prawé ). Trubka kalichowá

pes wajeník prodlaužená nebo stejn dlauhá. Plod
nejastji tobolka. Tyinek 8.

\. MÉKCILOJVITÉ. Trubka kalichowá pes wa-
jeník neprodiaužená, s krajem stálým.

5. CAROWmKOWlTÉ. Trubka kalichowá pes
wajeník prodlaužená nebo nic a i s krajem padawá.
Tyinky 2, jichž I zakrsalá.

Podadí 1.

PRUDÍLO TFITÉ. MONTINÍEAE.

Prudil. Montinia. Moktinie.

Kwly pometáním 2domé. Trubka kalichowá s

wajeníkem spojená: kraje nejkratšího, 4zubého. Plát-

ky 4, zaokrauhlé. Tyinky \, s plátky stídawé, w
samicím kwétu zakrsalé. Prašníky podlauhlé, wrtiwé.

Wajeník wejitý, w samích pomelalý. Cnlka na 2

klaná. Tobolka 2chlopná, 2pauzdrá, krajem kalichowým
wnená. Semen na semenici stední pítwerboké po
6—8 w každém pauzdru, pímých, stechowitj^cli, kí-
dlem mázdratýra obklíených.

P. siwý. M. acris Lin. M. caryophyllacea Thunb.

Smilh, spíc t. 15. Lam. t. 808. M. frutescens Gacrt. t.

33. Caryophyllaea Burm. af. 1. 90. /. J. 2. Epidendruni
Pluk. abn. t. 174./". 7. Ke lysý, solwa wyšší ; w-
twe hranaté, stídawé, málo rozdlené, bradawikowa-
né pozstalými dolejšky apíkowými ; listy stídawé

,

krátké, apíkaté, kopinalé, siwé, pídužnaté, nejlysejší,

peenožebré, nejcelejší, ostraunké nebo tupaunké ; kw-
ty konené, ojedinlé, bílé, naduwedené ústrojnosti? plo-

dy asi ^A" dlauhé. — (Na Pedhoí dobronadjském po
kopcích písitých. Kwte w srpnu až do íjna. '\.

Prudkj a perný, a užíwají ho wnit i krom tla.

Podadí 2.

CILKOTFITÉ. FUCHSIEAE.

CÍLKO. FUCHSTA. FuCHSIE.

Trubka kalichowá s wajeníkem spojená, nahoe
prodlaužená w trubku wálcowilau, 4laloaau, po odkw-



tení ldDkem padající. Plátky 4, nejw^še 7. trubky

kalichowé wvniklé a s ušty stídawé , ídko žádné,

Tvcioek 8. Wajeóník wnený žlazau bankowitau. nl.
ka niowitá. Blizna hláwkowitá. Malwice podlauhlo- ne-

bo wejilozakulallé, 4pau/dré, 4chIopné, mnohosemené.

'C.' envcowý. F. coccinea ^íA Curt. mag. t. 97. Lam.
1. 282. /. 2. Duhám. nov. I. t. 13. F. pendula Salisb. st.

rar. t. 7. Mahusia coccinea Schneevogt, t. 21. Ke 2— 4'

zwýší, s wtwenii mnohými, šlíhlými, lysými, z mládí

s wýstelky hndoerwenými, hutiatými ; listy stíné
nebo po 3 peslenné, králce apíkalé, wejilokopinaté,

dole písrdilé, oslré nebo zakoníte', obdáln zaubko-
wané, huíiatobrwité, na líci syt zelené, wezpod bledé,

po žilách a zebrách erwené ; z hoeních úžlabiek wy-
nikají stopky ojedinlé, kratší listu a skoro zdélí kwtu
nachýleného, jako wajeník a trubka kalichowá autle

žláznatopýité ; kalich erwcowý, prostý díl jeho trubky
awonkowitý : ušty tyikrát delší, kopinat podlauhlé,

ostré; plátky na dél okolo sebe swinuté, tmaw fialowé,

zdélí polowice ušliiw kalichowých; tyinky daleko z

kwptu njící : nitek stídawé kratších a delších; praš*

niky kulowat wajené, erwené; nlka ješt delší;

blizna podlauhlohláwkowitá, nerozdlená; malwice elipso-

wité. — Z Chili až k úžin magelanské. Kwte od kwtna
až do záí. \ .

Zemínowé barwí díwíia tkaniny na erno; rozliy a listy po-
tebují w lékai^stwí. U oás pro ozdobu se sází, ziuiy ale naši

nesnáší.

C. dlauhostupené. F. macrostemma R. et Pav. per,

3. t. 324. /. 6. Lodd. cab. t. 1062. Thiico FeuilL l. 47,
Podobá se pedešlému. Ke 6— 12' zwýší; wtwe lysé:
listy 3, peslenné, wejiié, oste zaubkowané, krátce
apíkaté ; stopky úžlabíkowé, delší kwtu nachýleného;
ušty kalichowé erwené, podlauhlé, ostré, delší plátkv
modrých, obwejitých, rozložených (neswinutých) ; bliz-

na 41aloná» malwice wcjité, tyrhrané, */« dlauhé, tma-
wé erwené. — Tamtéž.^. ,#

Dríwí k barwení na erno. Zwaenina listowá jest nápoj dila^
dící w horeCkácli.

,

C. hroznaté. F. racemosa Lam. 1. 282. J. 1. F. Iri-

phylla Plum. Burvi. 1. 133. /. I. Kei kmeny pi*
mé, nejjednodušší, zelené, erwenaw nabhlé, zwýši
2 » listy kopinaté, celé, bled zelené, kožowiié, sedawé,
po 3 peslenné, ostré, zaubkowané, obak pýíkowané ;

stopky aksamitnaté, úžlabíkowé, zdélí kwtu, hoení w
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hrozen ozpostiawené; kalirli nsfw kopinatopodlaulilvcíi,

ostrých, šailalowých, trniiky dole porozšíené ; malvvice

wejcowitá, málo vvt.ší oliwky, mokká, dužnafá, eerwena-
we erná, pýíkowaná, ipauzdrá; semena drobná, wej-

owitáv hndá. — W indii západní. ^.
Owoce lahodné jedí erstwé i w cukru zadlané. List]^ ro/-

nauštjíce nouiúliaií w lidtoradkádi a zaSleinowúní.

-
. Podadí 3.

' 'PUPÁLKO JFITÉ. ONAGREAE.

Wrbowka. Epilobium. Weidehkoschrk.

Kalich o 4 lupenech, srostlých w trubku dlauhau,
sotwa delií wajeníka, 4bokau, s krajem pak padajícím.

Plátky 4. Tyinek 8; pel nelepnalý. Tobolka árko-
witá, tnpo 4 boka, 4pauzdrá, -ichlopná, mnohosemenná,
s kalichem srostlá. Semena chmyilá.

,/..,, ^Zeliny, byliny. Listy stícné nebo strídawé. KwEty úžlabí-
Kow^, ojeiiinelé nebo koneíné, klasené.

•>.i\M\W' kopínatd. . E. spicatum Lam, E- an^jiistifolium

Lifi> Fl. Jan. t. 2Sd. Lam. f. 21H.. /. 1. Schk. L lOG. En^l,

bol. t. 1947. Wrbowka, wrbice, wrbka. Koi*en mnoholetý,
swazkalný. dužnatý, mnoho odnoží wypauštející ; lodyha
tebas zwýsí muže, wzlýená, štíhlá, obyejn jednodu-
chá anebo nahoe málo wtewnatá, oblá, nejlysejší ; li-

sty strídawé, kopinaté, ostré, w nejkratší apík zaužené,
celé nebo mlce wykrajowané a žlázna,t zaubkowané,
nkdy eité, peenožebré : Tieber ejodstálejších ; kwty
na' hroznu koneném, dlauhém, díwe nachýleném, pa-fc

pímém, ozdobném ; stopka lysá, stopeky dolejší asi

*/j", nejhoejší 2" dlaulié, wždycky nejodstálcjší , ku
konci wzstaupawé, jako wajeník '/^P^lený blopýil'í
listeny pi stopekách árkowité

;
paupata obwejcowitA','

tupá, dole ztenená ; ušly kalichowé árkowiiokopina'i;é','

ostré, fialowó nabhlé; koruna ozdobná, swile karm<t
novvá, poídku bílá, z plátkw rozložených, obwejitVch;'

nehetnaiých, nkdy mlce wvíznutých; tvinkv nestejn
dlauhé a pak jako nlka mezi dwa dolení plátky sC^'

hnuté; blizna weliká, 4dílná r uštftw t ákowiiých pod-
hnutých ', tobolka 4 boná, odstálá, rowná nebo midi''

ko nakiwená, pýit bílá. 2" dlauhá. — Na ohlunie.eh^

obzwlášl w pasekách wlhaunkých po nejwtšim díla'

Ewropy, Asie a Ameriky sewerných. Kwte w lipnu -af

srpnu. If. Muiseia i^qc*}«
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Jest také odrodek s Isty užšími a síiršíiin, eliptiCnokopinatjini.

Jiadá koen a na( w lékastwí potebowali. W koninácii sewero-
ewropskýdi potebují pazaiiŠky in/sto zeleniny, a na KamCatce užíwa>

jí k tonm celau na, též i místo taje (kurilský Caj).

SwíKowEC. Gal'ra. Prachtkerze.

Kalicli o o— i lupenech w trubku dlauhau, obwej-
itau srostlých, s krajem po odkwtení padawým. Ko-
runa o 3— 4 plátcích.' Tyinek 6— 8. Gnlka se 4 bU-

zaami. Wajeník ipauzdrý. Tobolka oechowitá, dew«
natá, tyrhraná , nezralá 4pauzdrá, dozralá Ipauzdrá,

1— isenienná; semena nechmýratá.
Byliny, zeliny, jmním pedešlému pokolenf podobné, w te-

plejší Americe sewerné ; li.sty stídawé; kwety sedawé, na záwit
rozposlawené.

S. obecný. G. biennis Lm. Gaert. t. 127. /• 2. Curi.

mag. t. 389. Lam. t. 281. Schk. 1. lOó. Koen ozi-

mý ; lodyha zwýší 4— 5'
, pímá , tupohraná , odstále

clilupatá, nahoe wlewnatá ; hsty po celé lodyze stí-

dawé rozpostawené, sedawé, kopinaté, podlauhlé, ostré,

zaubkowané, po žíle obak pýilé 5 kwéty neprawidelné,

konené, chocholiené, plody ale w klas dlauliý roz-

])ostawené ; trubky kalichowé ástka s wajeníkem sro-

stlá 4hraná, podiauhloárkowitá , sedawá, jako stopka
pýila, ástka prostá dwakrát skoro delší, pýíkowaná
s ušty árkovvitými, ržowými, trubky prosté málo del-

šími
;
plátky obwejité, wzslaupawé, na konci nachowé,

nahé ; tyinky sehnuté ; nlka delší tyinek co plátky

dlauliých ; tobolky wajené nebo obwejité, 4hrané,
sedawé, 3'" dlauiié^ pýité, tupaunké , oblohrané, na
bocích žilau znamenané. — Na místech wlhkých we Wir-
ginii a Pensylwanii. (5-

O ná.s pro ozdobu w zahradácli.

PUPALKA. OeNOTHERA. [NaCHTKERZE.

Kalicli o 4 lupenech srostlých w trubku 4bonau
nebo 8žebrau, wajeník pesahující; ástka trubky prostá
i s krajem 4dílným padawá. Plátky 4, pi rozwiií roz-
ložené. Tyinek 8; pel lepký. Gnélka niowitá; blizaa

ddílná nebo kejowitá nebo hláwkowitá. Tobolka 4pau-
zdrá, 4chlopná. Semena pipewnná na semenici slau-
pawitaii, pak prostaa, nechmýratá.

Zeliny, byliny, polokre. Listy stídawé. Kwty úžlabíkowé,
ojediaSlé nebo koneCné, klasené. Wíce 67 rod známo.

P. iepka. O. biennis Lin. Fl. dan* I, 44fi. ÍMm. t.

3i
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3I9t /. 1, Plenk /. 29ó. Sturm f. 5. Koen ozimý, dlau-

hý, wetenowitý, dužnalý wyhání lodyhu wzlyenau, je-

dnoduchau nebo nahoe chudowlwitau, oblau, i s Hstím
a kalichy pýitau, 4— ó' zwýší ; listy koenowé w prvv-

ním roce jsau k zemi pitlaené a wýstedn rozpolo-
žené, tebas na pí dlauhé, apíkaté, dole chobotnat
zubaté, lodyhowé stidawé, wšecky ale podlauhlo- nebo
wejitokopinaté, ploché, ostré, malikým mozolowitýni
hrotem ukonené, dole w apík pekrátký ztenené, wy-
krajowan zaubkowané, nejhoejší a píkvvtní sedawé;
kwty ojedinlé, úžlabíkowé, sedawé, pak dlající klas

dlauhý, listnatý, vvonný ; trubka kalichowá skoro 1^2"

dlauhá, ani na ^l-í' s wajeníkem srostlá, nahoe nálew-
kowit rozšíená; ušty kopinaté, pod koncem kuklowi-
tým hrotité, obyejn po dwau slepené

; plátky weliké,
1" dlauhé, rozšíené obwejité, krátkonehetné, bled
žluté, delší tyinek s nitkami niowilými a prašníky ár-
kowitými ; nlka i s bliznau zdélí tyinek ; blizna o 4
lalocích árkowitých ; tobolka wálcowitá, sotwa -ihraná.

Semena drobná. — Pwodn prý w Americe sewerné,
od r. Í6l4. w Evvrop zdomácnlá a tu i onde hojná.

Kwte od erwna až do srpna. ^.
Ozdobná to bylina, jeito jako ostatní rody kwty na we-

tír rozwíjí. U nás také \v zahradách se sází pro koen (rapontikai

epka), E nuhož uwareného dlají salát d)utný.

Podadí 4.

MKILOmrÉ, JUSSIEAE.

Mkí^il. Jussiaea. Jussieub.

Trubka kalichewá po celé délce s waješníkera sro*

stlá, hranatá nebo oblá: kraj 4— Gdílný, stálý. Plátkvv
4— 6, rozložených. Tyinek nejastji 8, nkdy 10 ne-

bo 12. Cnlka niowitá, krátká; blizna hláwkowitá nebo
stítowitá, 4— Gbrázdá. Tobolka wnená krajem kalicho-

wým, 4— Bpauzdrá, nejastji žilnatá a mezi žilami pu-

kající, mnohosemenná. Semena bezchmýrá.

Byliny, ideji poloke bahní. Listy stidawé; kwty žla>
bkowé.

M. periiwskij. J. peruviana Lín. FeuUL t. 9. Ke
8^— 12' wysoký, pímý j listy stidawé, písedawé, podlau-

hlé, na obau koncích ztenené, celé, wezpod pýité;
kwty ojedinlé, w úžlabíkách stopkaté; stopky dwa-
krát delii nežli trubka kalichowá, bboná^ ihowitá, na-
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hoe llstenonia opalreHé } ušlw kalíchowýcli b, wejcito-

kopinalých, hv?ezdowit rozložených ; plálkw ó, dwakrát

delších nežli ušly kalichowe', obwejitookrauhlé, žluté i

tvinek 10; tobolka zdélí l". — Podlé potokw w
Chíli.li.

Tomu a jiným rodm americk>ui a asiatskyin pipisují welikau

moc léciwau ; olizwlášt rozmaCkcné pikládají na oteklé žlázy, jež

zmkuje a roz])austí.

ZaKUCELI^A. ISNARIA. ISNAROIB

Trubka kalichouá obwejitá nebo skoro wálcowitá,

krátká, s wajeníkem docela srostlá: kraj sdílný, stálý.

Plátky 4, nkdv zakrnlé nebo žádné. Tyinky i. Blizna

hlawkowiiá. Tobolka -ipauzdrá, 4chlopná, mnohosemen-
ná. Semena bezchinýrá.

Z. slídaivolistá. í. alternifolia ccand. Ludwigia al-

terniíblia Z.»í. Trav - Ehr '2. t. 2. Gacrt. 1. 31. y. 8. Lam.
t, 17. Bylina 1— V\-í zwýší, pímá, jednoduchá nebo
chudowlwitá ; lodvha oblá, nepatrn hranatá, peautle
pýitá ; listv slíidawé, w apíky welmi krátké zaužené,

kopinaté, obak a po kraji škrablawaunké, V\í' zdélí, asi

"{" zšííí, tu])é, hrotíkem kratikým ukonené; kwcly

ojedinlé, ižlabíkowé ; stopky málo delší wajenika za-

kulatélc obwejitého, 2 " dlauhého, lysébo, na konci opa-

tené listenoma kopinaté árkowitýma, brwiiýma ; ušty ka-

liclioné wejité, zakoníte, nejostejší, pýitobrwilé, dwa-
krát delší trubky; plátky sotwa delší ušlw, wejitoo-
krauhlé, žluté; tobolka zakulatloobwejitá , kídlat
4hraná. — Na místech wlhkých we Wirginii a Karolín.
Kwte w erwnu a lipnu. '4-.

Koíen swazkowitS a epowite mrcasatý potebuje se we vlasti

k dáwení.

NaDHOMKA. LUDWICIA. LUDWIGIE.

Trubka kalichowá wálcovvitá, s wajeníkem spojetiá ;

kraj 4dilnv, po odkwlení zponenáhla padající. Plátky

4, s ušty kalichowými stidawé. Tyinky 4, uštm ka-

hchowým stíné. Wajeník wzhru prodlaužený, jehlat*

cowitý, tystny, bran huatých, stn Ižlabých, lysých.

Cnlka niowitá z konce jehlatce. Blizna hláwkowitá,

4brázdá nebo 4laloná. Tobolka ihowilá nebo welmi
prodlaužená, 4pauzdrá, 4chlopBá, ukonená jehlatcem ro*

howilým. Semena pemnohá.
JV. rozeslicn. L. diíTusa Hamilt. Carambu Rheed. 2.

3ó*
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2pauzdrý, s pauzdrem 1 pometnjÍGÍm. Oech twrdý, skoro

rohowý, 2— 4roh}'. Semeno weliké, wisuté, bezbílené.

Dlohy 2, wehni nestejné : jedna nejwtsí rnaunatá,
w oechu po wzkUeni zsláwající , druhá nejmenší
njíci.

K> obecná. T. natans Lin. Gaert. t. 2G. L,avi. t. 73.

Schh. t. 25. Stnrm f. 30. Kotwice iU wodní oech Mat,

IVel. 342. c. Koen wetenowitý, mrcasatý, wypauští n-
kohk lodyh tenkých, lánkowaných, jednoduchých, dole

položených, a odtud až na powrch wody wzstupujícich,

a tudy peasto welmi dlauhýcli ; listy slídawé (nejdo-

lejší dwé stíné) , potopené, obdélné, árkowité, wel-

mi pomíjející a toliko na mladých rostlinách patrné, a

zúslavvují šrám napí podlauhlý ; wedlé nich wynikají

tásn dw dlauhé, naowité, díwe nahé^ pak mnohým
a teníkým wlášením obrostlé, stálé ; hoení listy na hla-

din wodní plowající a na zpsob rže rozložené a piblíže-

né jsau rautowité, po krajích w konec sbíhajících se pilo-

wané, kožowité, na líci lysé, lesklé, tmawji nebo swt-
leji zelené, wezpod bledé, na žíle a hlawních žebráeh
jako mladé apíky pýifé ; apíky listw hladinowých
dolení pedlauhé, odtud wzhru zponenáhla se umenšu-
jící, na rostlin kwtaucí u prosted bichat nadmuté ;

kwty ojedinlé vv úžlabícku hoeních listi°i\v ; stopky di-
we krátké a hust huíiaté, pak prodlaužcné, lysé; ušty

kalichowé, kopinaté, ostré, lysé ;
plátky delší uštw, obwej-

ité, tupé, bílé ; oech tyrroliý (ídko pometámm jednoho
neb dwau uštw kalichowých 3—2rohý), nad ušly kalicho-

wými zwelielými a ztvvrdlými dost prawideln mnohože-
brý, pod nimi Sžebrý, erný, do hndá nebo modrošera,
smáknutý, na stran užší stojí rozy wýše nežli na širší,

na konci hoením zaužený \v štít neprawideln lyrúhlý,

u prosted prowrtaný drau šttinami tuliými, úkosn skli-

mujícími se zahraženau, dolení konec s ubkau pupowilau;
rohy rozewené, ze zpodku smáknutého, homolowitého
wybíhající w konec šídlowítý, po krajích nazpátek trní-
kowané ; jádro skoro srdcowité, dužnaté, bílé. — W
rybnících a jezerách, též wodách zponenáhla lekaucich

Ewropy jižné a prostední, též w scwerné Asii. Kwte
w crwnu a lipnu. 1^}--

Jádra weliká. o)zwIášte sudiá, obsahují lUDoho Skrohn a oleje,

diiiti jsau zasladlé, kaštaniu podobné, natrpkalú. Protož w nekte-

rýili krajinádi, kdežto hojnS rostati, se sl)írají a jedí bu surowá bu
wafená nebo jieíená; též jimi krmí prasata; ano reinletá slauží k

peCenf cbleba. Druhdy w lékustwí se potrebowala.

/T. hladká. T. laevis- Znám toliko oechy, ježto



Iwareni docela 9 pedešlými se siownáwají, liší se ale

následowné : hoeni polowice oechu ili nadrohowá
jest hladká, nebrázdowaná a nad dolníma rohoma plo-

chá, polowina pod rohami znamenaná osmi žebry tu-

pými, rohy po krajích blanau úzkau obraubené a na

konci šídlowitém netrníkowané , hoeni wzstaupawé,

dolení rozewené ; konec hoení w štítek tyrhraný,

lup zubatý, rozšíený, z nhož wyniká homole nízká,

ostrá, auile brázdowaná, jíž oech tu docela zawen,
bez njaké památky, žeby ta homole padala. — Nepo-
chvbn roste w Cechách, protože ped nkolika lety

oechy ty erstvvé a zralé na trhu vv Praze se prodáwaly.

K, dwojlrná. T. bispinosa Roxh. t.IZk. Rheed. li. /.

33. Oechy dwojrohé: rohúw stíných, tuhých, ostrých,

irnatých, trníkowaných ; listy pítwerené, pilkowano-

zubaté, wezpod plsnaté ; apík puchý nejvvtší. — W
Indii wýchodní.

K. (hvojroká. T. bicornis Zm. Gacr.í.d5. T. chinen-

sis Lom: Braam. ie. t. 22. Plam. Barm. 3. /. 67. Oechy
dwojrohé, rohy stíné, tlusté, nejtupjší, na konci pí-
podhnuté ; listy twerené, celé nebo pízubaté. — W
ín nedaleko Kantonu vve wodách.

Též i tch dwau cizýdi rod jádra se jedí, auo w íuC posled-

ní rod bedliwS se sází a oediy nu triui se prodáwají.

Prustka. IIiPPURis. Tannenwedel.

Kalichowá trubka s wajenikem srostlá, kraj pre-

malý, slab 21aloný. Plátky žádné. Tyinka 1, z ústí

kraje kalichovvého ped lalokem vvnšným od lodyhy
odwráceným wyniklá. Wajeník Ipauzdrý, Iwajený.
Cnlka pekrálká ; blizna šídlowilá, ped zúrodnním
mezi pau/.dra prašnikowá pijatá. Oech Isemenný. Se-
meno bezbílené,

P. obecná. II. vulgaris Liii. FL dan, t. 87. EngL bot.

t. 763. Drav. ct Hayn. pl. cur. t. 93. Truskawec. Bylina

lysá, 2— ó' wysoká > oddenek wodorowný, olánkowaný, na
láncích peslenn mrcasatý ; lodyha wztyená, jedno-

duchá, lánkowaná, oblá, hladká, dutá; listy sedawé,
peslenné, po 8— 13, rownowážn odstálé, árkowito-
kopinaté, ostré, tuhaunké, obak zelené a lesklé ; kwty
sedawé, úžlabíkowé, též peslenné, nejastji obojaké,

též i rznopohlawé, nejdolejší samicí, nejhoejší samí ?

wajeník i s krajem kalichowým */?—^/4"'dlauhý, zelený;
tyinka s králkau nitkau a prašníkem kulowalowejitým,
ttachowým; blizna delší tyinky, blawá, bradawiko-
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waná ; oech iVa" dlauhý , wsUcowitoelipsowitý , traa-w zelený, nahndlý. — We wodárh stojatých a zpo-
nenálila plynaucích po nejwetšíin dílu Ewropy , Asie
a Ameriky sewerných. Kwete od uervvna až do srp-
na. H. '

Rostlina jedDoducIiýin ústrojím kwetu znamenitá^ ptactwu wod-
nímu potrawau slaužícf.

UuŽKATEC. CeRATOPHYLLUM. HoKNBLATT.

Kwety dwojdoraé. Pokrywka mnoho- (10—20-)dílná,
slejnoustá. Kalich s wajeníkcm srostlý bez kraje.

Plátky žádné. Samec: tyinek 12— 20, bez nitek, praš-
níky wejilopodluhowaté, 2pauzdré, na konci 2— ^íspidla-

té, sedawé, u prosted kalichu shlauené. Samice: wa-
jeník Ipauzdrý. Cnlka niowitá, kiwá, úkosná. Rlizna
jednoduchá. Oech ipauzdrý, Isemenný ; nlka špídla-
tá, nepukawá. Semeno wisuté, bezbílené ; kel rowný,
s koínkem hoením, dlohama rozpoltnýma, pírkem
nejsloženjším.

Byliny wodní, poto|)ené. Listy stíné, jakoby peslenné, tii-

haiinké, dlené na mnoho ustw nifowitýclijrozewenýclij pípilowanýd)

;

kwety úžlal)íkowé.

/?. trnatý. C. demersum Lin. Engl. bot. t. 947. Gaert.
t. 44. Lanu t. 775. Schk. t. 297, Oechy trojtrné, trnem
jedním konením a dwma pobonínia dol smující-
ma. — We wodách stojatých ewropských. Kwte w erwnu
a lipnu. Tf.

R. bradawinaty. C submersum Lm. FL dan. t. 510.
Engl. lot. i. 679. Schl: t. 297. C. verrucosum Rich.
Oech píbezbranný, ukonený dolejškem nlky a opa-
tený dole bradawikamí. — Tamtéž.

ád 89.

ZRNULOWITÉ. HJLORAGEAE.

Kalichowá trubka docela srostlá s wajeníkem:
kraje dleného. Plátky nejwýse z trubky kalichowé wy-
nikle, s ušty stídawé, íslem stejné nebo dwojnásobné.
Tyinky tamtéž wyniklé, potem stejné nebo dwojná-
sobné. Wajeník mohopauzdrý. Cnlky žádné. Blizcn
kolik pauzder wajeníkowých, sedawých, bradawikatých
nebo šttikowitých. Plod z nkolika worekw rozpa-
dajících, oechowitých, nepukawých. Semena. we wore-
cích ojedinlá, wisutá, s bílkem dužnatým, klem rowným.
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osow) fi), koínkem hoením prodlauzeným , délonáma
králkvma.

Polokre nebo hyliny, Pasto wodní; listy stíCné nebo peslen-
né ; kwSty užIabíCkowé uebo na klasech konených.

Zrmulb. Ualoragis. Meertráublein.

Kraj kalichowý édílny. Plátky 4, stídawé s ušty

kalichowýnji. Tyinek 8. Blizny 2—4, krátké, sedaw,
bradawickowané. Plod oi'ech()witý, nepukawý, kulowatý
nebo lyrhraný, nékdy 2— ipauzdrý, 2—4semenný.

Ke australské; listy stíné, celé nebo pilowané ; kwety úžla-

bíCkowé, cboinúené, bruznené nc-bo konené.

Z. preslcnafd. H. Cercodia ^it. H. alata Jac(f. rar.

t. 69. Cercíjdia erecta Marr. Kíek asi 2' zwýsíj na
pohled jako ožanka; wlwe tvrhrané , serpiwé; listy

stíné, apíkalé, wejilokopinaté, hrubé ostrozubaté,

šerpivvé, wzhru zponenáhla se umenšující ; kwty krát-

kostopkaté, po 3—4 w úzlabíku, nkdy nachýlené , ze-

lené, erwenaw nabhlé, kratší ^^apíku ; oechy \vej»

cowité, kídlatotwerohrané, bradawikowané, ušly ka-

lichowými wnené. — Na Nowém Seelandu. \.

TrOJuSkA. ProSERPINACA. HI^LAIIF.

Trubka kalichowá spojená s wajenikera trojhra-

ným ; kraj Sdílný. Pláiky žádné. Tyinky 3. Blizny 3,

na konci wajeníka sedawé. Woreky 3, spojené w plod
trojboný, wyschlé, nepukawé , Isemenné. Semeno s

konce pauzdra wisuté. Bílek dužnatý. Kel rowný, oblý,

s koínkem dlauhým hoením, dloha ma krátkýma.
T. pilknwand. P. palustris Lin. Lam. t. 50. Juss. an.

mus, 3. (. 30./. 1. Trixis Mifch. eph. nat. cur» i748. n».

23. fig. Gaerl. t. 24. Bylina koene plaziwého, mrcasaié-
ho 5 lodyha pímá, asi l' wvsoká, tyrhraná, jako ostat-

ní díly lysá, jednoduchá nebo chudowtwiiá ; listy seda-
wé, árkowitokopiaaté, pilowané, nejdolejší asto proli-

sené, dole zauženéj lysé; kwty (2— 3) úžlabíkowé,
sedawé, drobné í trubka kalichowá oste 3hraná : ušty

ostré; tyinky 3, nitky nifowité, trochu delší uštw

;

prašníky wejité ; nlky žádné; plod wejitý, oste troj-

hraný, na slnách nerowný. — W stojatých wodách
Ameriky sewerné. Ij-.
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Krocen. Myriophyllxjm. Tauséndblatt.

Kwty jednodomé, poídku obojaké. Samec, Ka-
lich 4dílný. Plátky 4, s ušty kalichowými stídawé, wel-

ini padawé. Tyinky 4, G nebo astéji 8. Samice. Trub-
ka kalichowá spojená s wnjenikem, kraje 41aloného.
Woreky 4, písrostlé, sraaknuté nebo zakulatlé, oecho-
wité, nepukawé, Isemenné. Semeno ojedinlé, wisuté,

skoro bpz bílku ; kel pekocený, oblaunky, dloh tu-

pých, koínku dlauhého.
Byliny wodní pímé , s konci kwStaticíini vynoenými ; li-

sty stíCné nebo preslenené; kwty drobné, peslenené anebo li-

Ktíiw príkwetnídi, pometajfcídí peslenenoklasané, Iiorení samí, do-
leni samicí.

!(. peslcnatij. M. verticillatum Zín. E7igl. bot, ^ 218.

Bylina s lodyhau pímau, jednoduchau, až po díl hoe-
ní kwtaucí ponoenau, oblau, iysau; listy podwodní
po 5 peslenené, wyštptané: úkrojw wlasowitých,

nejoastji slíných; listy píkwtní hebenat wyštp-
tané, mnohem delší kwlw úžlabíkowýGh, peslen-
n) ch, na dílu lodyhowém vvynoeném. — We wodách stoja-

tých w Ewrop a sevverné Americe. Kwte w lipnu a

srpnu. '^-.

K. klasatý. M. spicatum Lin. FL dan. t. 081. Engl.

bot. t. 83. Schk. t. 29G. Welmi podobný pedešlému
;

liší se ale, že listy píkwtní dolení jsau zsekané, zdélí

kvvtw, hoení ale celé, kratší } kwty peslennoklase-
né. — Tamtéž i tehdáž. '4-,

^ABÍWLAS. CALtlTRlCHE. WaSSERSTERN.

Kwty ohojaké nebo asto jednopohlawé. Listeny

2, stíné, plálkowité, prozraité pod kwtem, nkdy je-

št 2 nejmenší, s pedešlýma stídawé; kalich docela

srostlý s wajeníkem bez kraje. Plátky nižádné. Ty-
inka 1 5 prašník ledwinowitý, Ipauzdrý, napí štrbi-

nau pukající. Wajeník tyrhraný, hran 2 piblíženj-
sích, 4pauzdrý, pauzder Iwajených. Cnlky 2, šídlo-

wité, s nlkau nerozdleuau. Oech wyschlý, pak na
woreky 4 nepukawé rozpadající. Kel pekocený w
ose bílkowé.

Zeliny atitlé, lysé, wodní. Listy stíCné. Kwty úžlabíkowé,
ojedinlé, nejmenší.

Z. jcscmil. C. autumnalis hin. llwzdoš, lodyhy
slabaunké, tenké, rozdíln dlauhé, z lánkúw doleních

koenatjicí ; listy kížniosliné, wšecky stejné, árkowi-



té, dole žirií, na konci užší, wykrojené, dwojostrá* Iži-

ié, hoení hustší, ani ržowit rozložené? kwety úžlabi-

kowé, sedawé; listeny premalé ; woreky kídlatokýlaté.

— \V ekách a potocích zponenáhlých. Kwte celé

léto. "y-.
,

Z. jarní. C. vernalis hUtz. Rcichenh. ic. 9./. 1179

—

1 183. Jmní pedešlého; listy dolení árkowite', stejn širo-

ké, nejhoejší ohwejoité, na zpsob ržiky rozpostawené

a na vvod plowající; listeny píoblaukowjté ; nlky pí-
me', prchawé

;
plodky bitce kýlaté. — Tamtéž. Kwte

od jara až do podzimku. '4-.

Ž. stcjnolistý. C. stagnalis Scop. Rcichenh. ic, 9. /.
1187. — 1199. Jmní pedešlých; listy wejoité, api-

katé; listeny kosowilé, na konci sklimené; nlky stálé,

pak sehnuté; hrany plodowé kídlatokýlaté. — Tamtéž.

Kwte jako pedešlý, "^t

ád 90.

KTPREJOWITÉ LYTHRARIEAE.

Kalich prostý, stálý, trubkowitý nebo zwonkowitý

;

ušly w paupti chlopnilé neb odstálé s chobotami nkdy
w laloky homolowité nebo zuby prodlauženými. Plálkw
z ústi kalioljowého wyniklých rozdílné množstwí, nkdy
nic, asto welmi padawých. Tyinky z trubky kalicho-

wé pod plátky wyniklé, množstvvím bu plátkm row-

né, bu dwoj-, troj- ano i tynásobné, bu skrownjší.

Prašníky 2pauzdré, zádami pipewnoné. Wajeník pro-

stý, 2— Gpauzdrý, mnohowajený. Cnlka niowitá. Bli-

zna asto hláwkowilá. Tobolka nejastji mázdralá, ka-

lichem obklíená, asto pometáním pchrádek Ipauzdrá,

prawideln chlopnmi nebo nepravideln pukající. Se-

mena mnohá na semenici slaupkowilé, stední. Bílek žá-

dný. Dlohy listowité, ploché.
Byliny, zeliny, ídko kfe nho stromy. Listy stíný nebo

jtreslenCné, ffdko stídawé, celé a nejcelejší, hezpalisté. Kwety obo-

jaké, nžlabíCkowc, ojedinlé, strbaulené nebo wrdioliCené, asto také

koncCné, klasené nebo liroznené.

Do toUo rádu náleží asi 200 rodfi (w 27 pokoleních)? jicliž s/^

náleží horkému pásmu a jnienowit Americe meziobratníkowó. Dílem

"WyznaCují se krásnem kwílíiu; an mají rozdílné wlastnosti, nelze

nic ifvšeobecného o nich položiti ; upotebení jiclí w celku skrowné.

Pedadí dwoje:

1. KUtVAfVNICOíVlTÉ. Ušty kalichowé w pau-
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peli wíce m^ne odstáwající nebo nedokonale chinpnité;

semena bezkrídlá.

2. PUKOLOWirÉ. Usiy kalichowé w paupti do-

konale chlopnilé. Semena kídlatá.

Podadí 1.

KRIVAWNlCOmrÉ. SA LIG \niEAE.

KuiNEC. Peplis. Aftkrquendel.

Kalich zwonkowitý : uštinv (> širších, pímých, zu»

búw 6 sti^ídawvch , šídlowitých, odstálaunkych , vvyoi-

klých z chobot. I^látkw 6, nejmenších, prchawých,
nkdy žádných. Tyinek 6, s plátky stídawých, za

ušty kalichowými širšími postawených. nlka skoro

žádná. Blizna hláwkowitá. Tobolka 2pauzdrá, mnoho-
semenná.

K. blatnif. P. Portula Liii. FL (lan. t. 64. Schk. t. 99.

Sturm J. 1. Zelina skromná, rozprostená, z kolínek

koenatjící , wiwí stíných ; listy stríné, obweji-

té nebo okrauhloobweiité, w apík trochu kratší zau-

žené, lysé, nejcelejší, nckdy erwen nabhlé, píluné;
kwtv ojedinlé, úžlabíkowé, apíku kratší, na stopce

nejkratší; kalich cerwenawý, zwonkowitý, 8žilý : uštw
pímých, wejcitých, ostrých, zubw wen smujícícli

;

plátky bílé, pedrobné 5 nlka nejkratší s bliznau hla-

wikowitau ; tobolka asi zvvící semena kaukolowého. —
Podlé wod w lét padajících. Kwle w lípnu a srp-

nu. 0.

TCHANKA. AmMAKNIA. AmMANNIE.

Kalich zwonkowitý, uštw pímých, plochých, zu-

bw píržkowitých, odstálých, wyniklých z chobolw.
Plátky bu žádné, bu protiušetní. Tyinek co uštw
kalichowých aneb o polowici mén. Tobolka wejito-

zakulatlá, blanatá, 4pauzdrá nebo dozráním Ipauzdrá.

Semena mnohá na semenici stední tyrhrané.
Zeliny wodní, lysé; listy stríné, nejcelejší, KwPty úžlubíCko-

wé, seduwé nebo krátkostopené, drobné.

7'. egyptská. A. aegyptiaca Willd. h. ber. t. 6. DdU.

fl. eg. f. if>../' 3. Zelina pímá, lysá; lodyha dole oblá,

nahoe tyrhraná, stríné a nejodstáleji wtewnatá í li-

sty stríné, nejkratšeji apíkaté, árkowilokopinaté, dole

wejité, ostré, nejcelejší, nejlysejší, odslálc schnuté;



kwty úzlabikowé, sedaw«'*, shlautiené, slrbaulené; ka-

Jich zakulatly : uštw weiitvch, ostrých; plátky žádné;
ivinky i ; nlka nejkratší s bliznau hláwkowiiau : to-

bolka blanowiíá, Ipauzdrá, proswítawá, rvšawá ; semena
drobná na semenici kulowaté. — W rýžišlich w Egyp-
tu. O.

7'. zpnjskawd. A. vesicatoria Roa:b. Pluk, alm. t.

IH6- 22. Burm. ind. t. \h. /. 3. Zelina zwýší 2'. Lody-
ha pímá, lyrhraná, í)dslále wtewnalá ; listy kopinaté,

sedawé. dole ztenené, tupaunké, jcdnožilé; kwtv dro-

bné, úzlabíkowe', sedawé, shlapené a jakoby preslené-

né ; kalich krátký, zwonkowitý, lysý, Hžilý ; plátky žá-

dné; tyinky i; nlka nejkratší s bliznau hlawikowa-
tau ; tobolka kulowatá, mázdrowitá, tisavvá, Ipauzdrá;
semena mnohá, drobniká, klínowitá, hndoerná, na
semenici stední. — !Na místech wzdélaných Indie wý-
chodní. Kvvéte w plíšii.©.

Celá rostlina zápaclm jest nepíjeiiinélio jakoby inostinau, cliu-

ti prudké, a potebuje se ke zjirýskání koze s welikyiu prospcliem.

Ktprej. Lythrum. Weiderich.

Kalich wálcowilý, 8— I2zubý : zubí!iw 4—5, pímých,
s plátky slídawých, 4— 6 poodstálých, za plátky po-
stawených, šídlowitých, nékdy pedrobných (wlastn cho-
boty wen wytažené). Plátkw -4— 6, z konce trubky ka-

lichowé wyniklých, w paupéti asnatých. Tyinek tolikéž

nebo dwakrát wíce plátkw, ídko mén, wvniklých ze
dna nebo prostcdka trubky kalichowé. nélka niowi-
tá : blizna hláwkowitá. Tobolka 2pauzdrá, mnohose-
menná , (obyejné) tymi zuby pukající, stálým ka-
lichem obklíená ; semenice tlustá u prosted na pe-
hrádce.

Zeliny, byliny, poítlku poloke ; listy celé ; kwety úžlabíke-
wé, brunátné nebo bílé.

K. obecný. L. Salicaria Lm. Fl. dan. f. 671. Lam. t.

408./. 1. Engl. bot. t. 1061. Plenk t. 362. Schk. t. 128.

Hatfn. 3. t. 39. DUsseld. 6. t. 13. IVapt. I. t. 90. Wrbi-
na Mat. Háj. 383. W. brunátná Mat. IVcl. 331. Wrbice,
krwawnice, kyprej. Bylina koene tlustého, dewnatého,
wétewnatého, mrcasatého, mnohohlawého, z néhož wychá-
zí lodyha 2— i' wysoká, wztyená ,

4-—6hraná, jedno-
duchá anebo chudcwétwitá : listy stíné anebo po 3—

4

pcslenéné, skoro sedawé, ze zpodku srditého kopinaté
bucf obak lysé, po kraji šerpiwé, bud* na líci lysé a po
kraji a zebrách na rubu pýitoscrpiwé, bu obak šedo-
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pýitá; kwty úžlabíkowé, jakoby peslenné, králko*

stopkaté, dlající dohromady klas konený, hustý, pe-
slenatý, nkdy delší I', obyejn 12mužné; kalich bez*

listenný, pýitý, 12žilý, 12zubý: zuby ped plátky po-

ložené šídlowité , dwakrát delší ostatních stídawých,
3—Súhelných

;
plátkw 6, podlauhlých, tupých, klinowi-

t w nehet krátký zaužených, daleko z kalichu njících,
rozložených, brunátných ; tyinek 6, delších s prašní-

ky šedými a pelem modrošerým, 6 kratších s prašní-

ky a pelem žlutými; nlka bu kratší nežli trubka

kalichowá nebo dwakrát delší. — Podlé píkopw,
ek, potokw, jezer, rybníkw we kowí po Ewro-

p, též po Asii a Americe sewerných. Kwte od lipna

do záí. "H".

Náleží k nejpcknjsíin nasinským bylinám diwokým. Koen a

nat swraskavvé a sliznaté druhdy w lékastwí se potebowaly.

Hlazenec. Cuphea. Cuphee.

Kalich trubkowitý, dole na wrchu wolatý, zubuw
6, pímých, chobot 6 bu prodlaužených, malých ne-

bo nepatrných. Plátkw G— 7, nestejných. Tyinek J I—
14, málokdy 6

—

1, z ústí kalichowého wyniklých, nestej-

ných. Žláza tlustá pod vvajeníkem. Cnlka niowitá ;

blizna jednoduchá nebo na tré klaná. Tobolka má-
zdratá, kalichem obklíená, 1—2pauzdrá, pak semenicí

sehnutau i s kalichem rozpuklá. Semena píokrauhlá,

smáknutá, bezkíídlá.
Zeliny, byliny, polokfe. Listy stHCné, pofídku peslenné,

nejcelejší. Stopky uieziapíCné, 1- porídku nmoliokwté.

H. 7ie]lcpnaléjšl. C viscosissima Jacqn. h. vind. t. 117.

Lam. t. 407. lialsamona Pinto Vanddl. t. 3. Zelina zwý-

ší l'. Lodyha pímá nebo stínowtewnatá, oblá, ze

žlázek pýitá, lepnatá ; listy stíné, apíkaté, wejito-

podlauhlé, šerpiwaunké, tupaunké , hoení píkwtní
nestejn wehké ; kwty meziúžlabíkowé, ojedinlé, nej-

kratšeji stopekaté, nachýlené ; kalich sotvva 5" dlauhý,

I2žilý, po žilách ze žlázek pýitý, lepnatý, zelený, po-
naerwenalý, dole nad stopekau s woletem dol njí-
cím Bzubý ; plátkw 6, nestejných, brunátných; tyinek
12 ; wajeník \—Gsemenný. — a místech stinných z Bra-

silie až do Pensylwanie.O.
H. drobnoUsfý. C microphylla //. B. et Kimf/t. Ke

nejwtewnatjší, wtwí lepnatosrslnataunkých í listy wej-

itopodlauhlé, do zaokrauhlcna ostré, šerpiwaunké,

lepnatíké ; kwty racziapíné, stídawé ; kalichy lep-
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natomrlnataunkó ;
plálkw G, pínestejnýcli, fialowých

;

Ivoinek JI, huatých, hrunátnych; wajeník í)— lOwajc-

ny. — W Pcruvvii. Kwéte w srpnu. '^.

Proti nakažliwýiH nsmocem se potebuje.

Obtula. Pemphis. Pemphis.

Kalich ihowit)'-, stálý, l2brázdý: ustw 6 wtsích,

choboluw 6, wylaženy-ch w laloky menší. Plálkw 6, ob-

wejit}ch, nejholeji z kalichu mezi ušty wtšínii wy-

niklých. Tvinek 12, u prosted z kalichoué trubky

wyniklých, slíídawe wetších. Wajeník kulowaiý. Cnlka
krátká. Blizna hláwkowitá. Tobolka blanowitá, 6chlopná,

dole 3pauzdrá, obríznutá , kalich wyplující. Semena
mnohá na semenici stední, ozubé.

O. nakyslá. P. acidula Forsl. gen. t. 34. Lythrum
Pemphis Ltn. Lam. t. -iOS. /. 2. Melanium fruticosuni

Spreng. Mangium porcellanicum Biimph 3. t. 84. Ke
wysoký, pímý, wtwí a rozch slíných, rowných, tyr-

hranýcii, bclaw pýilých; listy stíné, nejkratseji a-
píkalé ,

podlauhlokopinalé, obak belopýiité, dužnaté,

nejcelejší, ostraunké,; kwety úzlabíkowé , ojedinlé,

krátkostopkaté ; stopky dole dvvojlistené ; kalich blo-
pýitý

;
plátky bílé. — Po pomoí na Ceylonu, Záw, Ti-

moru a t. d. Ti •

Listy jsaii cJiuti píjemn slané a jedí se s rybami.

PODLUPKÁ. HeIMIA. IIeIMIE.

Kalich dole 2listenený, polokulowal zwonkowitý :

uštinv 6, pímých, chobotvv ržkowilých, wystáwajících.

Plálkw G, stídawých s ušty kalichowýnii. Tyinek l2,

píslejných. Wajeník sedawý, kulowatý, ipauzdrý. To-
bolka kalichem pikrytá. Semena drobná, bezkídlá.

P. prodtímná. II. syphilitica Dccand. Ginoria sy-

philitica Fl. mex. ic. Ke lysý ; listy stídawé prínx*

shlauené, árkowitokopinaté, obak ztenené
;
plátky ob-

wejilopodlauhlé. — W Mexiku u Yechxixtly."^.
Rostlina ta slowe hantliinol ; její sfáwa wytlacená a po 4 un-

ciídi užíwaná žene na pot, mo a stolici, a tndíž léí emu ili fran-

cauzskau nemoc.

Hena. Lawsobia. Lawsonie.

Kalich 4dílný, otewený, stálý. Plátky i, stídawé
s ušty kalichowými, obwejité, nehetnalé, rozložené. Tyi-
nek 8, po 2 pibhžených a a plátky slídawýoh. Waj-e*
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nik sedawý. Tobolka solwa piikawá nebo bobule blana-

tá, ipauzdrá, kulowatá. Semen hranatých w každém
pauzdru mnoho.

H. bílá. L. alba Lam. t. 29G. L. inermis et L. spi-

nosa Lin, Plenk t. 296. L, inermis Desf. Cyprus PUn. Li»

gustrum aegypliacum P. Alp. aeg. t, 28. Mal - Anschi
Rheed. 1. t. 40. Alcanna Rumph 4. t. 17. Ke 8sle\ví-
ný, jmním ptaímu zobu podobný, strín a rozewen
nad úžlabíkem wlewnatý ; díwí petwrdé; kra šedá,

rozsedalA; mladší na dobré pd bezlrný, starší a na
pd chudé trnatý ; listy stíné též i stídawé, krátce

apíkaté, wajenokopinaté nebo elipliné, dole ztene-
né, nahoe krátce zakonité, peenožebré, nejcelejší,

nejlysejší, IV2— l^V široké; laty delší listu, stíné, nad-
úžlabíkowé, na rozhách tyrhraných, lysých, dohroma-
dy dlají latu konenau, obšírnau, pknau ; kwly mnohé,
drobné, bílé, krátce stí)pkaté; listeny šídlowilé, pisto-
peníí kalich lysý: uštw wejitých, ostrých; plátky

trochu z kalichu njící ; tyinky dwakrát delší plátkw
;

nlka niowilá ; tobolka zvvící hrachu bohatého, kulo-

watá, hrotitá ; semena drobná, náryšawá. — W indii

wýchodní, Malé Asii a Africe sewerné diwoká a \v za-

hradách sázená, obzwlášt w Egyptu dolením okolo Ale-

xandrie podlé moe, odkud co rok náramné množstwí
list do wšech tureckých zemí se wywáží. Kvvte (w In-

dii) poád. \.
Wšelicí ti národowé, též i Negrowé, t)arwí listem nehty na

žluto, a ženy i wlasy, ruce, nohy a bicho, majíce to za welikau o-
zdobu. Anobrž ten obyej i w ntSkterýih koncináih niskýrh, bosen-

skjcii a walaiiskýcli jest oblíben. W Indii wýWiodní jonáci a dewy se

barwí, aby sobe wfce se líbili, což ale jenom sprostí smjí dlati.

Ta barwa trwá wiibec 3 léta, až totiž neliet doroste, a wšecka
žlutost se odstíhá. Za as smutku ženy se nebarwí. Turci také

tak barwí hííwy, ocasy a nohy koní swycb. Berthollet a Descotils

našli, že listy mohlyby se potebowati k barwení wlnSnýdi tkanin na
rozdílné a stálé hndo.

Ženy malajské oblibujíce si kwty ke toho wplétají je do wla-

súw a kladau w plátno, aby wní jejirh naCii:blo. Židé kladli jo

do šatstwa newstího, protož df newesta w písních Šalomaiinowýii,

že její milý jest jako o§ol liakofer. t. j. corymbus cypri, kdežto se

nerozumjí hrozny cyperké. Wodan wonnau z kwtw petaženau
myjí se o slawnostecli a swatbá(-|i, obrízcích, bairamii a kurban-

bairamu. Koen erwenawý slauží k barwení na erweno.
Koen a listy též jsau wážené léky w on.ii zemích. Olej z

kwtw (Oleum Cyprium) slauží k obmkení tuhých audnw.
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Podadí 2. ^P

PUKOLOJFITÉ. LA.GERSTROEMIEAE.

PuKOL. Lagerstroemia. LagerstrOmib.

Kalich dole 21istenený, na šestero klan^ : uštw
jednoduchými choboty rozdlených. Plátkw 6, nehet-

natých. Tyinek 18— 30. Tobolka kalichem obklíená,

3— Gchlopná, 3—Gpauzdrá.

Stromy nebo ke wýcliodointlské nebo ínské. Listy stíné.
Stopky užlabíCkowé dohromady dlající latu nebo hrozen. Kwty bru-

nátné nebo bílé.

P. okraulilolist^. L. indica Lin. Lam. t» \1Z. f. 1.

Civrt. mag. t. 40.">. Sibi Kaenipf. 855. Tsijnkin Rumpk 1.

t. 28. Ke stromowitý muže vvyšší ; kmen ztlaušlí rame-

na rozdlený na mnoho wtwí rowných, hndých, tyr-
hraných/ na jejichž konci jsau nahlaueny listy stíné,
sedawé, zaokrauhlowejité, nejcelejší, obak po krajích

po žíle hlawní a zaátku žeber, nejmladší zcela šer-

piwaunké, na líci tmaw zelené, na rubu bledé, krati-

kým hrotíkem ukonené; stopky úžlabíkowé a kone-
né, dwakrát socháte rozwtwené , tyrhrané , šerpi-

waunké, mnohokwlé, dohromady dlající latu ozdobnau ;

kwty skoro P/2" w prmru široké, krásn brunátné;
kalichy hladké, nebrázdowané, lysé : ušty širokowejilé,

ostré
;

plátky okrauhlowejité, po kraji jeabaté, s neh-

ty niowitými; 6 tyinek delších nežli ostatní; tobolka

zakulatlá, erná, tupá, nlkau ukonená. — W ín,
Koinín a Zapanu; vv Indii wýchodní w zahradách sá-

zená. We Wlaších pod šírým nebem dobe se daí.
Weliká zahrad ozdoba. Kwle w lipnu a srpnu. '^.

P. lysij. L. Reginae Roxb- t. 65. Adambea glabra

Lam. t. 473. / 2. Adambo Rhee 4. t. 20. 21. Ke
nejozdobnjší 7— 8' zwýši, stídaw welmi wtewnatý

;

listy stídawé, pekrátkoapíné, 6— 7" dlauhé, 3'/?— 4"

široké, podlauhlé, dole zostené, na konci zakoníte,
nakožnatlé, na líci tmaw zelené, wezpod bledé, nejce-

lejší, rowné, peenožebré; lata konená, tebas l' dlau-

há, pímá, stídaw wtewnatá, wtvve 2—4krát socháte
rozdlené, plsnaté, jako hlawní stopka tup tyrhrané?
kalich plsnatý : trubka obhomolowitá, asi 4'" dlauhá,

zoblen I2žebrá; ušty o polowiku kratší, wejité, ostré,

podhnuté ; koruna 2—3" w prmru široká, z rána ble-

d ržowá, na weír brunátná : plátky okrauhlé, eité,
30

{
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s nehty králkami ; nlka zdélí plálkiiw ; tyinky pí-
stejné ; tobolka kulowatá, zwící hrachu bohatého, dolej-

hkem nlky hrotitá. — Na chlumech Indie wýchodní,
na Záwé a Luzonu. Poád zelená, kwte w lipnu a srp-

nu, zrá w listopadu a prosinci. ^.
Z koena dClaj wodii ke kloktání a obmekCující obkladky

;

zwaeaina z kry, listiiw a kwetuw proti zaprtalostem w biše dobrá.

-Jjii P. srslnatý. L. hirsuta TFilUL Rhccd. 4. t. 22. Po-
dobá se pedešlému, jest ale wtší, rozhy a listy pýité;
laty okolikowité, plátky wajené, ploché a plody aullý-

mi chlaupky nášerpiwaunké. — Na Malabaru.
Kru potebují ke íiastrm rozhánjícím na dynieje a jiné cho-

roby Ceinowé.

Rasnoch. Lafoensia. Lafoensie.

Kalich dole 21istenený, zwonkowitý, na konci as-
natolO— I2zubý: uštw jakoby obzwlášlní blanau sro-

stlých. Plátkw 10— 12. Tyinek dwakrát wice plálkúw.

Wajeník 2pauzdrý. Bobule kornatá, kulowatá. Seme-
nice stední kulowatát

Stromy americké. Listy stíCné, nejcelejší, lysé. Stopky oje-

dinlé, Ikwté. Kwty weliké, bílé nebo bledé. Listeny podkwetní,

padawé.

R. ozdobný. L. speciosa Decand. Calyplectus specio-

sus H. B. ct Kiinth am. 6. t. 548. Strom ztepilý ; listy

podlauhlé, zakcnité; kwty dlauhosfopené, weliké, bí-

lé: plátky podlauhlé, pilalonaté a eité; bobule ku-

lowaté, hladké. — Na Andách nowogranadských. 5 •

R. zakonilíj. L. acuminata Decand. Calyplectus acu-

minatus Ruiz ct Pav. Strom wysoký ; listy podlauhlé,

tup zakonité. Hrozny weliké, welikokwié j bobule
kulowaté, na hoení polowici hwezdowit brázdowané,
sedawé. W hájích teplých w Peruwii. 5 •

Oba ty stromy dáwají díwí dobré ke stawení.

Rád 01.

TAMARISKOWITÉ. TAMAltlSClNEAE.

Kalich o 4— 5 lupenech dole srostlých, slálých, w
paupti pístechowitých. Plátkw co lupenu s nimi stí-

dawých, z dola kalichowého wyniklých, wadnaucích, vr

paupti stechovvitých. Tyinek co plátkinv nebo 2—

5

— 6krát wíce: nitky hned docela prosté, hned jcdnobra-
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tré. Wajefník prostý, wejltojehlalcowifý, 3boný. nl-
ka hned nejkratší, hned 3boná. Blizny 3, odstálé nebo
w hláwku spojené. Tobolka 3boná, Schlopná, Ipau-
zdrá, mnohosemenná. Semenice 3, hned na dne hned
po prostední áe na chlopních pirostlé nebo prodlau-
žcné w pepážky, a tak tobolku 5pauzdrau dlající.

Semena pimá
.
nebo wzstaupawá, podlauhlá, smáknu-

tá, na konci uprynatá nebo wšude chlupatá. Bílek žá-

dný. Kel rowný s koínkem dolením, dlohama plo-
chonaddutýma, podlauhlýma.

Ke nebo byliny prntnaté. Listy stríJawé, drobné, stálé, šii-

pinowité, celé, asto siv\é. KwCty hust klasené nebo liroznunoklase-
uéj stopeCky listcnaté ; koruny bílé nebo riižowé.

IIRebesCík. Tamarix. Tamariske.

Kalich 4— Gdílný. Plátkw 4— 5. Tyinek A— 5, s

ušty kalicliowýnii stidawých, skoro docela prošlých.

Wajeník na konci dlauze ztenený. Cnélky 3, dlauhé,
rozewené, na konci žláznaté, úkosné. Semena nejdo-
leji na chlopních anebo na dne tobolky u prosted pi-
pevvnná, na konci opatená uprynau z chlupw pe-
mnohých, jednoduchých.

H. francauzsh). T. gallica Lin. Blak. t. 33 1 . Plenk

1. 240. Tamaryšk Mat.^ JFcl. 44. ob. Icwtj, Ke lysý, 3—6'
zwýší, anobiž ó— 15', dospíwající stromowiiý, wlwí
dlauhých, autlých, prutowitých, tisawých a lesklých, wy-
paušiéjících mnoho rozeh listnatých, vv jeseni padajících

;

listy slídawé, objímawé, wejité, ostré nebo zakoníte,
siwé, autle ubkowané, mladší pedrobné, Va" dlauhé,
stechovvité, rozhy teníké pikrýwající, starší delší "
i vvice dlauhé, obdálnjší, dole zakoníte; kwty na
hroznech poboních, hustých, wálcowítých, klasowilých
ómužné ; listeny ze zpodku wejilého nebo kopinaého
nejostejší, pímázdrowité ; kalich bdilný : uštw vveji-

tých, ostrých, anebo tupaunkých, mázdrowité obraube-
ných; plátky dwakrát delší kalichu, wcjilé, tupé, ržo- w
wé ; tyinek o, delších než plátky: nitek wláskowitých, praš-
níkw piléhawých ; wajeník jehlatcowitý, Bboký ; nél-
ky 3 rozewené, krátké, s bliznau hláwkowitau; tobolka
Sboká, V-\{" dlouhá, žlulawá. — W stranách podlé Mo-
e stedozemního, adriatského a atlasského, též na po-
íích Ewropy jižné, Asie prostední a Afriky sewerné.
Kwétc od kwetna až do srpna. \.

Ten ozdobný ke tu a onde sází se w zaliradácli. WStwe Sti-

hlé, rowQÚ a hladké slauží ua trubky dymkowé ; knra baUauio-

3G*
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boká druhdy w lékastwí 8e potebowala, hodí se ale k wydSIáwání
koži ; rozhy listnaté cliwáli místo diiutile, a též w lékatstwí se po-
tebowaly.

Odrodek jeho prý jest //. mnnonosný, T. g. uiannifera Ehrenb.
lišící se rozhaini tužšími, listím blojfnatýin, pekrátkýin. Ten rste
na Sinaji a w Arábii skaluaté ; Z])ídián uialíkýin hmyzem, erwcem
uianorobným (Coccus manniparusj, prýští šfáwu sladkau, wysýchajícf,

z c;istého cukru slizowého složenau, o níž nkteí se domníwují, že
to jest mana Jfili mán, jejž Israeiité w paušti jsau sbírali a jedli,

(porownej manowec, str. 393.)

H, africký. T. africana Poir. Podobá se pedešlé-
mu rodu, lysý, násiwý ; kra hndjší ; listy kopinaté,

píobjímawé, stechowité, delší a dwakrát tlustší nežli u
pedešlého; klasy sedawé, dole šupinaté, husté, tlusté, so-

ivva tikrál delší nežli širší ; kwty wtší. — Na místech
písitých podlé potokw a moe w Mauenínsku, Oci-

lanii, íNeapolsku, Egypt, okolo Trapezuntu. \.
H. ruský. T. Pallasii Desv. T. pentandra Pall. ross.

2. t. n. Též podobný prwnímu; lysý sotwa siwý ; listy

nejmenší, ostré, stechowité; klasy latnné, pítlusté

;

tyinky dwakrát delší koruny; nlky nejkratši. — Na
polích Pedhoí kawkazského, na stepu kawkazskochwa-
linském. '^.

Zwafeninu a kaši z roztluíené nati pikládají Rusowé a národy
koující na bolesti dnawé a hostené a onu též pijí,

H. lánkowaný. T. articulata Vahl, symh. 2. t. 32.

T. orientalis Forsk. Thuja aphylla Lin. Strom nasiwélý,

lysý, 30' zwýši, s wtwemi tenkými ; rozhy u wzniku li-

stvv jakoby klaubnaté s lánky ihowilými ; listy

nejdrobnjší, odlehlé, pošwiwoobjímawé, hrotité ; klasy

boní, autlé > kwty drobné, ptimužné, ržowé ; listeny

hrotité ; tobolky 4pauzdré. — W Arábii, Persii a Indii

wýchodní.
Kuru potebují proti krwotokúm, list proti nemocem slezinným,

díwí a hálky jako guaják proti wyraženinám a cliorobáni nakažliwým-

ZlOOWlNNÍK. MyRICARIA. MvRlKARIE.

Kalich ódilný. Plálkúvv 5. Tyinek 10, ó stlda-

w wtších a o menších, nitky do póla Ibratré. Cnlka
žádná. Blízny w hláwku spojené. Semena po áe na

wnitní stran chlopíiovvé pipewnná, wzstaupawá, na kon-
ci ukonená nití wausatoperowitau.

Jmní pedešlých. Hrozny klasowité, koneCné, píjednoduclié.

Z. tahíj. M. germanica Desv. Tamarix germanica
Lin. Fl. dan. 1. 234. Plenk t. 241. Schk. l. 85. Guimp. t.

38. Dici. se. na(. atl. 3. /. 234. Tamaiyšk Mat. IVel. ií.
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ob. prawy. Ke pohledu hebcnlka francauzsk^ho, tužší

ale a mén štíhlý; listy árkowilé, tupt^ sivvé, ubkowa-
iié, w ubkách šupinkami bílými pikryté ; kwety 3krát

wtší, na hroznech 2— tí" dlauhých, klasovvitých, které

z jara jsau konené a hustší, w lét ale, když po dru-
hé kwte, wycházejí rozhy kwtaucí pod jarními a mi-
waji wlší listy; listeny a ušty kalichowé kopinaté, za-

koníte ; plátky podlauhlé, o polowiku delší uštw ka-

lichowých, ržowé ; tyinky kratší koruny : wajeník ja-

koby zobanitý a ukonený bliznau zpleštilopolokulowa-

lau, iilalonau ; tobolka 4—5" dlauhá, bezleská, siwá,

wzstaupawá; semena pipewnná na krátké semenici
stedochlopní, wálcowit wetenowitá, žlutohndá, s u-
prynau na nožice kolenowit ztoené. — Podlé polo-
kinv a ek Ewropy jižné a prostední. Kwte od kwtna
až do lipna. \.

Užíwú se juko Iiebeník francauzský.

SoDAUL. Reaumukia. Reaumurib.

Kalich ódílný. Plátkvv 5, dole šupinama brwitý-

nia opatených. Tyinek 25 —30, nejdoleji óbratrých.

Cnlek ó— G, niowitých. Tobolka ópauzdrá, bchlopná:
pauzder 2semenných. Semena hust huatá.

S. jehlolisfý. R. vermiculata Lin. Lam. t. 489. f. 1.

Boce. sic. 1. 4. /. G. Moris. 3. t. 12. /. 6. Lob. ic. 30.

Ke lysý, pímý, V2

—

V zwýší , blokorý; listy siwé,

stndawé, sedawé, šídlowité, polooblé, na rozhách ste-
ehowit shlauené; kwty ojedinlé na koncech rozho-
wých, králkostopené; kalich hsteny stechowitými oba-
lený: uštw wejitých, ostrých; plátky wejité, bílé; ty-

inky kratší plátkw; nlky s bliznau ostrau; tobolky
wejcowiié, óboké: chlopní padawých; semena podluho-
watá, chlupy bílými nebo erwenaw hndými poro-
stlá. — Podlé More stedozemního na Sicílii a w Africe.

Kwte w erwnu, lipnu. '^.
Z popela tolio ke wylulmjf salajkn (sodu) ; Arabowé potebují

rozhy slang cliutnající proti zl5m wyraženinátu.

ád 92.

ODULOWITÉ. MELASTOMACEAE.

Trubka kalichowá pomoci žil s wajeníkem srostlá

a ludyž dlající 8— 12 dutinek obwajcníkowých, poz-
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dji prostá, poídku docela pirostlá anebo hned z poát-
ku prostá? kraj ó-, též i 4— Gdilný, poídku toliko zu-

batý nebo celý, stálý anebo nade dnem obíznutý, pa-

dawý. Plátkw co uštúw kalichowých, wyniklých z kru-

hu w ústí kalichowém pipewnného, asto brwitozuba-

té, w paupti dohromady stoené. Tyinek dwakrát to-

lik (poídku tolikéž) co plátkw, prostých, hned stej-

ných, hned stídaw rznotwarých, w paupti wewinu-
tých, ímž prašníky díwe wisí do dutin obwajeníko-
wých zapuštné : spojidlo na nitkách klaubnaté, dole s

píwsky rznotwarými. Wajeník 2 —8 - ( nejaslji
4—5-) pauzdrý. Cnlka s bliznau nerozdlenau. Plod
mnohopauzdrý, mnohoseraenný : bu bobule s kalichem

srostlá, bu tobolka prostá, chlopnitá, s chlopnmi u
prosted pepážkatými. Semena drobná we skoápce
kruché, bezbílené. Kel rowný nebo kivvý a w posled-

ním pípadku nestejnodložný.
Stromy, ke, ídko byliny. Listy stídawé, poídku peslen-

né, nejCasteji nejcelejší, 3—Qžilé a žeberoaté, tekami neproswítawé,

bezpalisté. Kwty obojaké, prawidelné, na wrcliolících konecnýcb,

I-ídko ojedinlé.

Do toho ádil poCítají nyní wíce 750 rodu (w 82 pokolenícli),

Ježto wšecky náležejí horkému pásmu a jmenowite Americe jižné.

Bobule mnohých jsau jedlé ; nSkteré poskytují barwinu anebo lék

mírnS swraskawý.

Obsahuje dwoje podadí.
1. ODULÚTFITÉ (vylastn). Prašníky konce 1—2-

drého.
2. MILOKWÉTOWITE, Prašníky 2pauzdré, štr-

binama doleníma pukající.

Podadí 1.

ODULOrriTÉ. MELASTOMEAE.

RozBLA. Meriahia. Merianie.

Trubka kalichowá zwonkowitá, kraje o 5—6 lalo-

cích, dole širokých, rozšíenoblánatých, na konci jehlo-

witých. Plátkw 5— 6. Prašníky na konci tupém d-
rama pukající, dole nejkratší násadkau oslružnaté.

Wajeqík kulowatý, pízpleštilý, na konci lysý. Gnlka
niowitokejowilá. Tobolka prostá, o—Gpauzdrá, semeníc
lunowitých. Semena nejdrobnjší, klínowitohranatá.

/. ruloivá, RI. rosea Tiiss, 1. G. Strom 10— 20'

zwýší, s wtwcmi rownými, oblými, lysými ; listy apí-

katé, stínó, wajené, 3žilé, pízaubkowané, lysé, 3—4"
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dlauhé; stoplíy úžlabíkowé, Ikweté, delší apiku ; liste-

ny 2 árkowiié, na konci pírozsíené
; plálky weliké,

podlauhlowejité, ržowé; tobolka zakulatlá, hhraná,

dopola kalichem obklíená. — INa Jamaice. 5 •

Kwty koennc pijí co thé w nemoceclj Lrudnícli.

ZOBAUR. llHYNCHANTHEnA. HoKNANTHERB.

Trubka kalichowá kulowatá, kra] o o lalocích ár-
kowitých anebo sttínowitýcb. Plálkw ó, obwejitých.
Tyinek 10, s prašníky wejitými, nejdéle zobanitými

a spojidleni dlauhým, dole dwojuchým, 5 bu menších,

bu wyklestných. Wajeník wejitokulowatý, lysý. To-
bolka 3 -, astji ópauzdrá. Semena hranatá nebo po-
dlauhlá.

Z. hrubokwélý. R. grandiflora Decand. Mclastonia

grandiflora Aubl. i. t. 160. Ilhexia grandiflora Boiipl.

mel. t. 11. Poloke sliný, 2

—

i' zvvýší ; kmeny erwe-
nawé, wétwe kižmo stíné, oblé, i se rapíky chlupa-
tožláznaté ; listy stíné, dlauhoapíné, srdité, pizaub-
kowanc, chlupaté, 9žilé, asi 3" dlauhé, VW široké,• kwé-
ty na konci rozeh trojnaté ; trubka kalichowá, zakulat-
lá, nachowá, mrtnatá, kratší ušlw štétinowitýchj plát-

ky fialowé ; tyinky sotwa delší plátkw, jichž 5 plod-

ných, 5 malých bez prašníku. — INa lukách bahnitých
w Kayen a podlé Orinoka.

Z celo rostliny prýští se šáwa lepká balsainná , wouuá ;

plátky té wlastnosti zbaweué potebují na thé proti kašli, listy ale k

hojení ran.

KOTEWHICE. RhETIA. RhEXIB.

Trubka kalichowá dole wejcowitobaíialá, nahoe vv

hrdlo stsnná, kraje na twcro klaného, stálého. Plátky

4, obwcjité. Prašníkuw 8, spojidla nepatrného, ncauS"

kowaného. Tobolka we biše kalichowém prostá, 4pau-
zdrá, semenic lunowitých, hladkých. Semena Ižícowitá.

K. wirginská. R. Tirginica Lin. Lam. t, 283. /. 2.

Bot, mag. 1. 908. Bylina 2

—

'X zwýší: lodyha kídlato-
tyrhraná, píjednoduchá ; listy stíné, sedawé, waje-
nokopinaté , brwitopilowané, 8—5— Tžilé, i s kalichy

roztraušené mrtnataunké \ kwty písedawé, skoro wr-
choliené, iižlabíkowé a konené, na stopce socháte,
pod ástkami nesaucí listeny drobné, sliné í koruny
drobné, brunátné. — W plotech a kvowiktích wlhaun-
kych z Nowa Boraka až do Wirginie. "4-

.
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K, štowikoivd. R. alifana PPalth. Lodyha lysá, sko-

ro oblá, pímá, pfíjednoduohá, pípýilá ; listy sedawé,
stíné, kopinaté, lysp, ostré, celé nebo ku konci zaub-
kowanó ; kwty skoro konené, w latu chudobnau rozpo-
stawené; stopka rozewen sochatá ; kalich žláznaté a

lepnat chlupatý? koruna obšírná, jasn brunátná ^ praš«

niky weliké, žluté. — W Karoliné. Tf.

Listy chuti laliodn kyselé asi jako šawelowé.

Sarak. Chaetogastra. Borstenkauch.

Trubka kalichowá ihowitá, chlupatá nebo šupi-

natá, o 5 uštech stálých. Plátkijw 5, obwejitých. Nit-

ky lysé? prašníkvv 10, podlauhlých, stejných, 2dérýcb,
spojidla dole prodlauženého bu w ostruhu jednodu-
chau nebo na dwé klanau, bu w bradawice 2, tupé,

nkdy nejmenší. Wajeník prostý, na konci šttinatý,

a asto zaubkowaný. Tobolka bpauzdra. Semena Iží-

cowitá.

S. sediwý. G. canescens Decand. Rhexia canesccns
Bonpl. Rhex. t. 6. Ke 3' zwýší ; wtwe oblé a listy

krátce hust a mkce srstnaté ; listy '^l-í' dlauhé, apíka-
té, wejitokopinaté, ožilé, nejcelejší; kwty príkonené,
pítrojnaté, krátce stopkaté, nií; kalichy písrstnaté, s

trubkau wejcowitau, ušty stejnými; prašníky dole tup
socháte , spojidla nepatrného ,• koruna ernobrunátná,
plátkw wejitých, dwakrát kalichu delších. — Na stu-

dených místech wrchu Purase u Popoyanu w Americe.
Kwte w íjnu. \ .

Zwarenina z listw toho ke, sarzileja jmenowaaého, užíwají

proti tžkostein inoSowýin.

Obrožka. Osbeckia. Osbeckib.

Trubka kalichowá wejcowitá : uštuw 4— o, stálých

anebo padawých; píwsky mezi laloky wn wyniklé,

rozdílné twarem a welikostí. Plátkw 4— 5. Tyinek
8— 10: nitky lysé, prašníky pístejné, krátce zobanité, se

spojidiein dole krátce dwojuchým. Wajeník na konci
šttinatý. Tobolka 4—opauzdrá. Semena Ižícowiiá.

O. ínská. O. chinensis Lin. Osb- il. (. 2. L/im. t.

283. Bot. reg. f. .t42. Poloke s koenem dewnalým a

mnohými lodyhami tyrhranými, wtewnatými ; listy stí-

né, písedawé, kopinatopodlauhlé, 3žilé, mrtnatnunké,

pízejíkowané ; kwty nemnohé, wrcholiené, konené ;

listeny delší kwtU) kalich polokulovvatý, o lalocích 4—

o
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árkowítých, ostrých, Šttinfitých, pndawých; koruna del-

ší kalichu, plátkw obwejit}' ch, zakonitveh, fialowých,

delších nežli tyinkv
;

prašníky píísrpowiié ; wajeník
wejcowity; nélka zdélí tyinek, niowitá, koncem ohnu-
tá ; tobolka wejcowitá, do póla kahciiem obklíená, b-
lá wá, ópauzdrá. — W in. Kwle w dubnu až do
íjna. "li.

Potebuje se proti hryzení a wnS na otoky,

PODHAL. TlBOUCHINA. TlBOUCHINA. /jS^Sk

Trubka kalichowá ihowitá, stechowit šupinatá,

dole obklíená pokrywkau dwojnásobnau, složenau z liste-

nw 2 srostlých; uslw ó, kopinalých ; choboty bez
príwskw. Plátkw 5, wajených. Tyinky nitek ly-

sých
;
prašníky se spojidlem dole tup dwojuchýin. Wa-

jeník dokonce prostý, na konci šttinatý. Tobolka pu-
kawá. Semena Ižícowitá.

P. drasiiij. T. aspera Anhl. t. 177. Rhexia aspera
Willd. Melastona Tibouchina Desr. M. aromatica Vahl.

Ke asi 2— 3' zwýší: rozhy tyrbokooblé, kehké, i se

rapíky šupiaatoškrablawé; listy krátkoapíné, wejité,
dole tupé, na hoe ostré, nejcelejší, ožilé, na rubu št-
linatosrstnaté, na líci pitlaen huaté, hunin mezi ži-

lami se stýkajících, asi 2" dlauhé, 8— 9" široké; kwty
nemnohé, príkonené, na chudé lat; plátky brunátné.
— W Guian francauzské. "^ .

Wšecky ástky jsau západm líbezn koenného. Z kwStu d-
lají tbé proti neduhm hrudníin, obzwlášt kašli suchému.

HoRocHRA. Tristemma. Dreikrone*

Kalich dole mnoholistcnný, trubkovvitý, na K—

ó

klaný, blízko kraje opatený píwsky wausatými. Plát-

kw 4— 5, nehetnatých. Tyinek 8-10: prašníky pío-
blaukowité, dole píuchaté. Wajeník dole solwa kali-

chem srostlý, na konci huatošttinatý. Bobule rozdíl-

n zpleštilá, kalichem odná, 4 —ópauzdrá.
//. obecná. T. virusanum Comm. Vcnt. choix. t. 35.

T. mauritianum Pcrs. Melastoma virusana Do7i. Podke
2—3 zwýší, dole dewnatýi lodyha tyrboká; listv stí-
lné, apíkaté, wajené, zakoníte, 5žilé , obak jako i

rozhy chlupaté ; strbauly konené, písedawé, 5— 8-

kwlé ; kalich trojnásobnau adau šttin pitlaených
obklíený, kraje na patero klaného a wn opateného
dwoJDásobnau adau píwskvv brwitých, jako ušty stá-
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lých ; bobule wejcowitá, naliranatlá, o ú pauzdrúch. —
INa ostrow sw. Mauricia. "li.

Bobulo dmtaó jedí ; listy dobré proti nakažliwýiii nemocein.

Odule. Melastona. Schwarzmusd.

Trubka kalichowá wejcowitá, asto šupinatá ; kraj

na patero nebo poídku na i—6 klaný: uštw padá-
wých ; choboty meziuštowé wen prodlaužené, drobné.
Plátkw co uštw kalichowých. Tyinek asto dwakrát
wíce plátkw , ídko tolikéž. Spojidlo na prasnicích

ítídawých kratší, a delší, dole 2ostružné nebo 2-

šttítinné. Blizna teka jínatá. Bobule 5« , poídkil
4— Gpauzdrá. Semena Ižícowitá.

Bobule innohýrli jedlé a barwí pysky a hubu ernp, odkud
jméno melastoma, jakoby erjiotístnik, Schwnrzmmid.

O. malabarská. M. malabathricum Lin. M. Bunn, zeyl.

t. 73. Kadali Rliecd, 4. t. 43. Fragarius Ruynph 4. 1. TI.

Ke wysoký nebo strom nízký, wtwí kižmo stíných,
jozeh 4bokých, hbelcowitodrasných; listy krátkoapíka-
té, eliptinopodlauhlé, dole tupé, na konci ostré, celé,

obak zelené a hbelcowitodrasné, Sžilé ; kwtw 5— 9,

swazkowit wrcholiených, nékdy toliko 3 anobrž i 1 na
konci rozeh, krátkostopené, ped rozwilím zastené li-

stenomu welikýma, weliké ; kalich pitlaené drobnošu-
pinat hbelcowaný, co stíbro bily nebo žlutawý : uštu

wejitých, ostrých; plátky obwejité, brunátné, l" dlau-

hé ; tyinky nestejné, 5 opatených spojidlcm pekrál-
kým, 5 stídawých pedlauhýra, 2ostružným ; bobule ku-

lowatá, uzrálá ueprawideln pukající. — Na Malabaru a

Ostrowech indomoských. 1^,5 •

Bobule we wlasti jedí, též jimi barwí tkaniny bawlnené na
brunátno. Listy slabé swraskující w lékarstwí prospíwají. Pohané
obtují kwty we diráinedi LadC, Mojcni nazwaué.

O. molackd. M. moluccanum Blum. Otanthera iJunn.

zeyl. t. 72. Fragarius ruber Ilumph 4. t. 71. Ke nízký,

kmenu jednoduchého, sotwa co rameno tlustého, wtwi
nemnohjch, rowných ; listy podlauhlokopinaté, zakoníte,
nejcelejší, pí5žilé, šerpiwé, 3—4" dlauhé, 2" široké

;

kwty lOmužné, bílé, 2— 3, hroznéné, konené, listenaté
;

ušty kalichowé šídlowité , chlupami wausatohbelcowé

;

bobule zakulatlé, jako malé jahody, wšak twrdší a wén*
ené ušty kalichowými, dužniny bílé, zrnaté, ježto pi
kausání swrí, náwinná jest a žízcíi hasí. — VV Indii

wýchodni ua kopcích podlé lesw. Kvvéte poád. *ft
.
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Bobulo dáwají dtem, aby do postele uescaly; rozma^^kané li-

sty s listím pepowým proti kašli.

Šttaul. Clidemia. Clidémie.

Trubka kalichowá wejcowitá, nahá, nebo málokdy
utewnatá : uštw 5, stálých, auzkých, ostrých. Plátkw
o, pemálokdy 6. Tyinek 8 : prašníky dole skrené,
prídwojuché , na konci Idré. Wajeník s kalichem

srostlý, na konci šttinami asto w kruhy rozposlawe-

nými wnený. nlka niowitá. Blizna tekowitá, jína-

tá. Bobule ópauzdrá. Semena wejitá iiebo píhra-

natá, nelžícowitá, bez píwskw.
St. srstnatij. C. hirta Don, M. hirta lÁn. Sims mag*

t, 1971. Ke zwýší muže, tuhý; rozhy oblé, jakož i a-
píky a laty srstí ryšawau mrtnaté 5 listy wejitokopinaté,

dole pízaužené, nahoe zakonité, zaubkowané, ožilé,

po žilách hust, jinde roztraušen chlupaté; laty iižla-

bíokowé roztrojené, chudokwté, sotwa zdélí apíka

;

kalich mrtnatý trubky wejité, uštw šttinowitých; plát-

ky obwejité, dost weliké ; bobule modré. — Na Ja-

niaice.

Bobule náwinné jedí a w horeCkádi k oclilazení potebují.

St. wijborný. C elegans Do7i. Rlelastona elegans

AubL t. 167. Ke; wtwe smaknutooblé i s apíky,
latami a obojím powrchera listowým chlupy dlauhými roz-

traušenými štlinatomrtnaté; listy srdité, zakonité, 5-

žilé, brwité, široce zejkowané zejky okrauhlými, wrau-
bekowanými ; laty úžlabíkowé roztrojené, chudokwté,
delší apíku ; kalichu mrtnatého trubka wejcowitá, ušty

štlinowité
; plátky obwejité, modraw bílé; bobule

chlupaté, modrawé, štawnaté, úpauzdré; semena mnohá,
drobnííká. — Podlé zdí okolo píbytkiíw w Guian. ^.

Bobule sladké, lahodné obzwláste dti jedí.

St. obecný. C. agrestis Don. Melastoma agrestis Aubl.

1. t. IGG. Bylina o nkolika lodyhách oblých, i s apíky,
listy a latami huatá; listy krátce apíkaté, wejitopodlau-
hlé, zakonité, pípilowané, 5žilé j lata konená, stíno-
wlewná , bczlistenná nebo s listeny nejdrobnjšími ;

kalich trubky kulowaté, uštw 5, krátkých, ostrých?
plátky wajcné, bílé ; bobule huaté, modré, Sáwnaté.
— Podlé potokiiw a starých zdí w Kaycn. \.

Bobule sladké a lahodné jedí Kreolow.

'
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'** '"''^''^•"^ ••^' BlabuSatec. ToeócA.
^«*í''^

Trubka kalichowá podlauhlá, lysá, dole nabá. kraj

bakowitý, stálý, ózubý : usliivv širok^cb, krátk}cb, tu-

pýcb, asto brwitých. Plátkw ó, obwcjit^ch. Tyi-
nek íOrprašníky siejné se spojidlem nejkratším, w zadu
dwojucbýin. Wajeník kolem do kola adau šttin ob-
klíený. Gnlka wálcowitá. Blizna weliká, okraubloští-

towitá. Bobule opauzdrá. Semena wejitá, hranatá, pu-
pu árkowiiébo.

Ke ; rapíky krátké, na konci napuchlé, w mScliýre dwa we-
zpod otewené, u wnitr asto zkrýwající inraweDce. Listy jednoho
páru stejné.

B. kulatý. T, guianensis Aubl. t. 174. Melastoma physo-
phora Vahl. M. ToGoca Desr. Ke 6' zwýší; rozhv 4b()Qé
anebo mezi klauby smáknuté, na klaubecb šttinato-

chlupaté ; apík pod mcbýema zakulallýma sotwa 3'"

dlauhý, šttinatý ; listy stjn širokowejité, zakonilé,
sotwa pinraubkowané, 5žiló, po žilách a kraji šttinaté,

na líci roztraušen šttinaté ; lata konená ,* kalich chlu-

patý ; bobule wejcowitá, asi jako trnka, erwená, 3pau-

zdrá, mnohosemenná. — W Guian a Kayen podlé
cest. \ .

Bobule obzwláste opice rády žerau. Stáwau jejicli možná jako
inkaustein psáti.

RÍJZNIVVKA. MaIETTA.

Trubka kalicbowá podlauhlowejrowilá, wíce mén
mrtnatá a asto listenatá : uštw 5, šídlowitých. Plátkw
5 obwejitých. Tyinek 10. Prašníky stejné se spoji-

dlem nejmenším wzadu dwojucbým. Wajeník nahoe
nejlysejší jakoby uatý. nélka niowitá. Blizna hláw-

kowitá. Bobule opauzdrá. Semena wejitá, hranatá.

Listy jednoho páru nestejn weliké : wíítší pfi rapíku obak
rozšíené w iiirliýe, nkdy w jeden spojené.

R. bílá. M. guianensis Aubl, 1. t. 176. Melastoma
Maietta Desc. Tococa Maietta Don. Ke tenkokmenný,
wtewnatý, asi 2— o' zwýší ; rozhy a apíky šttinami
nejodstálcjšími mrtnaté ; listy krátkoapíné, rznoweli-
ké : wtší wajený, zakonitý, pízaubkowaný, .'ížjlý, dole

wedlé apíku lup mchýitý , menší podlaublý, bez-

mchýný ; kwty ojedinlé, úzlabíkowé, krátkostopcné ;

kalich erwený : uštw šídlowitých, prodlauiených, 4 li-

steny zakonitými podepený ; koruna bílá ; bobule
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podluhowatá, pkné erwená, drobnosemennú. — W le-

sech Guiany Irancau/.ské- '^.

Bobule lahodné jedí.

TijpauSek. Mbdinilla.

Trubka kalichowá bezžebrá, kraj wálcowilý s trub-

k.nu nepetržený, dokonale ual), stálý. Plátky 4— b,

vvejité, tupé, pnkožowjté. Tyinek 8— 10: prašníky pro-

dlaužené, ostré, Idré, dole tup 2uché. Wajeoník
nahoe uatý. Cnelka niowilá. Blizna teka jína-

tá. Bobule láhwicowitá, kulowatá, krajem kalichowýra

wnená, 4pauzdrá. Semena wejcowitá, hladká.

T, kadeaivij. M. crispata Blum, Funis Muraenarum
mas Riimph 5. t. 35. /. I. Ke weliký wtwí mnohých,
okoliených, co prst tlustých, tyrhraných, plných wo-
dnatého den, pnaucích se wysoko po stromech, opate-
ných na každém kolínku twerem listvv kopisowitých,
5—9" dlauhých, 3*/2—4" širokých, ožilých, asto pona-
erwenalých ; kwétw bílých 5 —6 na wrcholíku úžla-

bíkowém ; kalich nachowý ; plátkiivv ó; tyinek 10 ne-

stejných; bobule trochu wtší hlohyíi, brunátné, sladké,

mdlé. — Podlé ek na Molukách. Kvvéte w listopadu a

prosinci. \.
Sedeli se s wtwí šerá pokožka, jsau hladké a kluzké jako

auho ; dlají z nich balsain na rány; listy pítuiiné a nakyslé jedí s

masem ; též požíwají bobule.

Stejnucha. Ossaka.

Trubka kalichowá s wajeníkem spojená a jej ne-
pewyšujicí s ušty 4 krátkými, ostrými. Plátky 4, ko-

piaaté. Tyinek 8 krátkých; prašníky sotwa dole ucha-

té. Wajeník na konci lysaunký. Gnélka niowitá. Bli«

zna jednoduchá. Bobule 4pauzdrá, krajem kalichowým
wénená. Semena wejcowitá, hranatá.

S. ilalawd. O. flavescens Dccand. Melastoma flaves-

cens Aubl. t. 104. Strmek zwýší lO', ztlauští 8" ; rozhy
tup 4boné nebo oblé, zmládí jakož i apíky šttina-
mi roztraušenými, pitlaenými pišerpiwé, pak lysé ; li-

sty apíkaté, wajené, obak zakonité, okrátžilé, wrau-
bekowané, lysé, po žilách wezpod píštlinaté^ 9" dlau-
hé, 4" široké, na líci šedé, we/.pod žlutawé ; stopky
Ikwté, ze starších úžlabíek svvazkat yvynikající, krátké,

nejlysejší; kraj kalichuwý wyezáwaný
;

plátky kopinaté.
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ostré, wn6 príaksamitná; bobule drobné, Žluté, chutné.
— W lesech synemarských Guiany francauzské. 5»

SOMOLATEC. lÍETEROTRlCHXJM.

Trubka kalichowá wejitokulowatá ; kraj na 5—

8

klaný, uštvv stálých, dole welmi rozšíených, w hrot
prodlaužených. Plátkw 5— 8, wajených. Tyinek 10— 16, stejných; nitky lysé, prašníky podlauhlé, dole so-

twa hrbaté, na konci Idré. Wajeník lysý, na konci
šomolatý. Cnlka wálcowitá. Blizna teka jínatá. Bo-
bule 5—Spauzdrá, kulowatá, kalichem wnená.

Š. úzkolistij. H. angustifoliuni Dccand. Melastoma
hirta Lam. Pliim. cd. Biirm. t. 141. Ke 2— 4' zwýsí

;

wtwe, apíky a stopky , rub lislowý a kalichy wn pls-
naté pýím krátkým, hvvzdo^witým, bílým, a mrtnalé št-
tinami tuhými, ryšawými, odstáljmi ; listy podlauhl', do-
le tupé, nahoe zakonité, swraskalozejkowané, na wrchu
bublinatošttinaté, 3krátžilé, 4" dlauhé, 1" široké; úžla-

bíka žil wausatá ; wrcholík rozewený, roztrojený, ko-
nený ; trubka kalichowá wejcowitá: lalokw 5, dole roz-

síenozaokrauhlých, w hrot šídlowilý ukonených; koru-
na bílá; plátky obwejité, píostré; bobule tmawohne-
dé, náwinné. — Na Antilách. \.

Z bobul se šfáwau citronowau dlají nápoj chladící w neino-
cedi zápaliwýdi] bliawkách a krwotocícli prospšoý.

DWEKROWKA. DiPLOCHITA.

Kalich nejdoleji s wajeníkem spojený, mladší li-

Stenkoma obalený, wálcowitý, w ústí po odkwtení asto
brwitý, kraj nad nj prodlaužený, 5—6zubý, stál}', Plát-

kw 5— G, asto podlauhlých. Prašníky dole Suché, na
konci Idré. Wajeník wejitopodluhowatý, pewýše-
ný terem mozolatým, lysým, ilustýn). Cnelka niowitá.
Blizna štítowitá nebo hláwkowitá. Bobule wyschlá, ne-

pukawá, ópauzdrá. Semena wejcowitá.

D. podiwný. D. Fothergilla Decand. Melastoma
Fothergilla Bonpl. mel. t. 32. M. compressa^rfA/, dcc. avi.

6. t. n. Fodiergilla mirabilis Aubl. 1. 175. Strmek kme-
nu 5' wysokého, ó" tlustého, kry šedé, díwí bílého,

kruchého ; rozhy smáknuté, pak oblé, jakož i aplky,
stopky a rub žil listowých s pýím nejdrobnjším, sotwa

patrným, ryšawým ; listy apíkaté, stíné, wajené, za-

konité, píncjcclcjší, ožilé, mezi zuby sotwa pýím b-
lawým aksamitnaté, na líci lysé i lata ninohokwlá, konec-
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ná, stíonowPtcwná ; listeny aksamitnilé*, kalich dosplý
nejlysejší 5 koruna bílá; tyinky žluté; blizna rozšíená,

píštílonitá ; bobule wyschlá, Spauzdrá, drobnosemenná,
— W Indii západní, Guian a Brasilii- 5»

Šíáwau z listúw hojí upidinutí o rybí oslí.

HobCatf.c. Henribtta. Henriette.

Kalich zwonkovvilý, o lalocích o širokých, tupých.

Plálkúw 5 aksamitnatých, wejitých. Tyinek JO; prašní-

ky tlusté, dole na dwé klané, nahoe diauhozobané,
Ideré. Cnlka wálcowitá, srstnalá. Blizna hláwkowitá,

tupá. Bobule šáwnatá, ópauzdrá.

//. stdwnalý. II. succosa Dccand. Melastoma succosa
Alibi. f. 162. Stri!imek zwýši 12', zllaustí ó"; rozhy tup
4boné, pak oblé jakož i apíky šerpiwé pýím ryšawým
pidaenýni, pihbelcowatým ; listy stíné , krátkora-

píné, ptkrát žilné, wajené, hrotem zakoníte, nejcelej-

ši, na líci zelené, po žilách srstnaté, ostatn šttinami
tuhými drasné, na rubu aksamitnoplsnaté pýím reza-
wým, tuhaunkým ; stopky 3— 4 ze starších úžlabíek,
Ikvvlé, ryšawé, swazcné ; kalichy rezawohuíiaté, tupíi

51aloné, obwejitokulowaté
;
plátky obšírné, bílé, weji-

té, aksaniitnaté ; prašníky welikéj nlka tlustá; blizna

sotwa hláv\kowilá ; bobule fialowá s dužninau crwena-
wau. — W lesech kayenských, kdežto slowe Caca-Hen-
riette. 5

•

Bobule cliutné jedí; zwaeninu z listw trpkých potebují k
tištní ran a wiedúw.

Obrub. Loreya. Loreye.

Trubka kalichowá zwonkowitá, nejdoleji s wajení-
kem spojená, na konci píuatá. Plátkw h, wejitých,
dole písrditých, tupých. Tyinek 10 : prašníky tlusté,

wejcowité, tupé, dole piíhrbaté. Wajeník na konci ly-

|Sý. Cnlka niowitá. Bhzna hláwkowitá, skoro bboná.
'Bobule ópauzdrá.

O, lysý. L. arborescens Decand. Melastoma arho-
rescens Aubl. t. iG3. Strom lysý, 60' zvvýší. I*// ztlau-
šli5 kmen dole s wehkými kídly (Arcaba zwanými);
kra šedá, rozsedalá ; díwí bílé, husté; wtwe široko

prostedních wyniklé i hrozníky boní, 7— Skvvlé, wr



cholíkowité ; kalich píuatý ;
pláikúw ó, dole písrdi-

l^ch ; bobule rusá, opauzdrá, malé mišpuli podobná.
— W lesech Guiany írancauzské. 5 •

Bobule sladké, cliutné, métes zwané.

ŠlRÁL. MlCONIA. MlCOBIB.

Trubka kalichowá s wajeníkem spojená: kraj krát-

ký, stálý, 5zubý : zubúw tupých, u wnitr zmnožených
blanau širokau, asto po odkwteni nad wajeníkem
sklimen pitlaených. Plátkw 5, obwejitých, tupých.

Tyinek 10 : prašníky podlauhloárkowité, dole krátce

a tup uchaté. Wajeník píšomolkatý, nejlysejší. Cnl-
ka nifowiiá. Blizna tupá. Bobule bpauzdrá. Semena
trojhraná, hladká, s pupem árkowitým.

iš'. alcsamitnatij. M. holoserica Decand. Melastoma ho-

loserica Lm. BonpL mel. t. 23—24. M. albicans Swartz*

Ke 3— 5' zwýší ; rozhy oblé, jakož i rapíky, lály, kali-

chy a ruby lislowé a líce listw mladších hust a mkce
aksamitnoplsnaté, pak olysající; listy apíkaié, stíné,
vvajenopodlauhlé, ostré, dole tupé, pi'ísrdité, hžilé, na

líci lysé, nejdrobnjšími blawými tekaipi zkropené;

lata konená ; kwty po wtwích sedawé, Istranné; plátky

bílé; bobule 3— 4pauzdrá, fialowá, jako paupata kulo-

watá. — Hojný na Ostrowech karybejských, w Guian a

Brasilii. Kwte w duhnu až do lipna. ^.
Plst s list sedenau potebují místo traudu.

S» ktidlalij. M. alata Decand Melastoma alata Aubl.

t. 158. Ke mnohokmenný, 6

—

X zwýší; rozhy kídla-

totyrboné jakož i laty, rub listowý a žíly na líci pí-
šerpiwé. pýím hwzdowitým, krátkým, aksamitnalým ; listy

sedawé, stíné, zdélí I', zšíí 4— ó", dole klínowité, wa-

jené, ostré, na líci pýím krátkým, jednoduchým, roz-

traušeným pýíkowané, tííkrátžilé : žil u ptiny wyni-

klých ; lata konená, stín nejwtewnaljší , obšírná;

kwty pedrobné ; ušly kalichowé nejtupjší, krátké

;

nlka dlauze njíci , niowitá. Bobule málošáwné,

3pauzdré. plné semen hranatých, zelenawých. — Po le-

sech w Guian a Brasilii. \'
Zwaenina z listí slauží k istSní atarýdi wedw.

Š. dlaiiholistij. M. longifolia Decand. Melastoma Ion-

gifolia Aubl. t. no. Ke mnohokmenný; rozhy 8žebré,

jakož i apíky a stopky pýím hwzdowitým, rozlrauše-

ným píšerpiwé, pak zoblejíci a olysající: listy krátkoa-

píné, podlauhlé, 6" dlauhé, Vlí' široké, obak ztenené,



skoro tíkrátžil^, na líci lys^, wczpod pýím ncjdrobnéj-
iíím popotekowané i lata konená, hned nad sani} m nej-

wyššim párem lislowym wtevvnalá : wetwí pres!enn}ch,
hrnnatých ; kalich pýiím hwéidowltým píšerpivvy o 5
zubech nejkratších; kwty predrobné, bílé; inaiwíce

niodrawé, ópauzdré, niálošáwnc. — Podlé rek w Kaye-
n a Brnsilii. "^ .

ZeiníDuwti barwí tím kem tkaniny na Cerno a todyž jj na-
z5wají tinola.

Dwojdr. Cremanium*

Trubka kalichowá xuonkowitá nebo obwejcilá, s

wajeníkeni spojená; kraj stálý, 4— ózubý. Plálkúw 4— 5,

obwejifvch. Tyinek I O, stejných. Prašníky krátké,

dole piíklínowité, bezuché, na konci tupé, dwojdré.
Cnelka niowitá. lílizna okrauhlosiítowitá. Malwice 3— 5-

pauzdrá. Semena hranatá nebo wejcowitá s pupem ár-
kowitým.

D. baruisíý, C. linctorium Decand. Nejlysejší;

rozhy oblaunké, na kolínkách štlinkami shlauenými,
piadowými opatené ; listy apíkaté, wajenopodtauhlé,
pízakonité, pilkowané, Szilé, kožowilé, lesklé ; lata ko-

nená, shlauená; kalich nejtupji 6zubý ; plátkw 6, o-

krauhlých ; tyinky píkralší plálkiíw ; prašníky krátké*

klínowité, nejtupjší dwojradé ; blizna štítowitá ; niahvice

wyschlá. — W Peruwii. \ ,

Tím kem barwí Feruané swé tkaniny na žluto.

D. ajowý, C. theezans Decand. Melastoma theczans
BonpL vul. t. 9. Diet. se. nal. all. 3. t. 2oO. Ke 12— ló'

zwýší, wšudc lysý, rozkladitowétewnatý ; rozhy oblé; li-

sty apíkaté, kopinalowajené , pízubaté, ožilé, 3—4"

dlaulié, na líci pékné zelené, wezpod bledé ; lata kone-
ná wélwiek hlauenokwtých ; kwly bílé, w noci libo-

wonné, drobné, sedawé, hojné; kalich zwonkowitý, solwa
dlený; plátky wajené ; nitky u prosted klaubaté;
prašníky na konci 2dré, dole nejmenšeji píwsenalé ;

blizna šlítowiiá ; malwice kulowaiá, modrá, krajem kali-

chowým wnená, 3pauzdrá, mnohosemenná. — Okolo
Popoyanu w Americe jižné. \.

We wlasti potebují list koenný místo aje iínskélio, jenž
-iníiie w mnolijcli prípadnostedi jej dobe nahraditi. Teu ke dobeby
dail s« we Wlašídi a Francauzídi.

Saukri;2. Blakea. DlakebJ

Kalich zwonkowitý, dole šupinami širokými 6 —4,
3f
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kižmo nebo trojnásobnau adau obklíený ; kraj stá-

lý, blanowitý, Glaloný nebo Gzaubkowý. Flátkw 6.

Prašníky weliké, w kraužek spojené, na konci tupé, d-
ráma pukající, dole násadkau krátkau , ostruhowilau
opatené. Malwice kalichem wénená, 6pauzdrá. Semena
weioitá, hranatá.

iS. pétililij. B. quinquenervis Aubl. t. 210. B. tripli-

nervia Lin. Stroni mírný kmenu 10— 12' wysokého, 8"

tlustého, hladkého, diíwí twrdého a bílého, za sucha
erwenawého ; wétwi dlauhých, ohebných ; smílkw ba-
kulatých, brázdowanýcli, dutých; listy eliptiné, zakon-
íte, obak lysé a lesklé, ožilé : žil 2 krajm nejbližších,

2 nad zpodkem wyniklých; stopky dwojatné, kratší a-
píku ; šupiny kalichu delší ; kuéty weliké, pleowé bar-

wy , u vvniti^' bílé; nitky na konci welmi rozšíe-
né; prašníkw 16— 18; blizna štítowiiá ; malwice zaku-
lowatélé, žluté, chutné. — Po lesech w Guian a Bra-

Ssilii. 5

«

Malwice jedí a jmenují cormes nebo mctes. Strom pro kw5t
innoh^ jest ozdobný, pkn barwený, wonný a pkného pohledu.

S. píliwný. B. parasitica Don. Topobea parasitica

Aubl. 1. 189. Ke pížiwný na kmenech stromw zte-

pilých ; kmen jeho rozdéluje se na šlahauny dol wisící,

asi co prst tlusté, tyrhrané, nahoe listnaté ; listy pí-
okrauhlosrdité, hžilé, hrotité, na líci lysé a lesklé, celé,

asi 6" dlauhé, S*'?" široké, na líci zelené, na rubu na-

erwenalé, jakož i apíky (asi 2" dlauhé, ryšawé) pls-
naté > stopky úžlabíkowé, jednoduché, kratší apíku, po-
trojné; kalich erwený ; koruna ržowá o 6 plátcích o-

krauhlých, nestejných; nitky široké; prašníky srpowité,

na dél pukající; malwice ervvená, málošáwná, zwící oe-
chu, Gpauzdrá, naplnná dužninau a pedrobnými seme-
ny. — Podlé Sinemary eky w Kayené.

Galil)owé owoce jedí a Síawau drobné wýrobky dewené bar-
wí na Cerweno,

Podadí 2.

MILOKWÉTOWITÉ. CHARIANTHEAE.

MilokwÉt. Charianthus.

Trubka kalichowá wejcowitá, pibaíiatá ; kraj od-
slálý, nejtupji -ilaloný, stálý. Plátky i, pímé, wajco-

né. Tyinek 8, prístejných : nitky árkowité ; prašníky

s nitkami nepetržené, podlauhlokyjowité, štrbinama



pukající, dole nahé. VVajecník s kalichem srosllý. nl-
ka niowilá, njíoí. Malwice kulowalá, pupenatá, 4pau-

zdráj dole chlopnmi pukající. Semenice lunowité. Se-

mena wejcowilá, welikopupá, hezbílená, rownokeiná,

tluslodložná, dlauhokoíínkowá.

M. crwcoivij. C. coccineus Don. IMelastoma cocci-

nea Rich. Bonpl. mel. t. 44. M. alpina Swarlz. Ke mlad-

ší pípyity, pak lysý; rozhy oblaunke'; listy wajené,

zakonilé, nejcelejší, Sžilé, wezpod pyrím klkatVm, roz-

iraušeným anebo tekami nejmenšími znamenané ; ka»

lich mladý pyrím klkatým skoro šupinatý, pak olysající

;

kwty stkwéle erwcowé. — W rašelinách po horách vyso-

kých na Guadalup a w Kayen. •

HWZDUCHA. ASTROKIUM.

Kalich s wajeníkem srostlý: kraj stálý, á— 6zuhý.

Plálkw o— 6. Tyinek 10— 12; nitky blanowit smá-
knuté, prašníky na dél pukající, w zadu dužnaté. Cnélka
1. Blizna šfitowilá. Malwice wyschlá, pupenatá, 3— i-

pauzdrá, mnohosemenná, pak na konci pukající. Seme-
nic co pauzder we ánb. malwicowém wypuklých. Semena
plewowiiá, míškcm blanovviiým obraubená, pímá.

H. šípkowá. A. papetarium Blum. ó26. Pharmacum
papetarium fínmph 4. t. 69. Ke wysoký anebo strmek
kmenu co stehno tlustého, wlwí obšírných, rozeh ty-
hraných ; listy eliptiné, 8" dlauhé, 4" široké, dužnaté,

3žilé , wezpod hndošupinalé ; kwty latnné, drobné,
erwené; malwice erwenawé, twarem šipkm podob-
né, wtší bezinek. — Fodlé lesw po místech strko-
wých na Molukách. "^ . 5-

Koen a listy iiiídiají tlo kaše rjžowé a s rybami wan, ježto

tím Dabýwají diuti píjemn nakyslé.

ád 93.

ANGOLAMOWITÉ. ALASGIEAE.

Trubka kalichowá wejcowitá, koncem pístésnná ;

kraj zwonkowitý, 5— I Ozuby. Plátkw ó^lO, árkowi-
tých , otewenopodhnuíých. Tyinek daleko njících
bu dwakrát nebo tyikrát wíce nežli plátkw. >'itky

prosté, niowiié, dole nejhuatjší. Prašníky pirostlé,

árkowité, 2pauzdré, wnitní štrbinama na dél pukající,

asto wyauchlé. Ter dužnatý dole u kraje kalichowé-

a-*



&80

ho. Pcckowico wajecná, skoro wnení, c!užnatá,pnžebcr-

nalá, píplsnalá, pecka bezchlopná, Ipauzdrá, na kon-

ci prowrlaná. Semeno 1 (nebo 3) pekocené, wejcowi-

té ; bílek clužnalý, rozdrolitelný; kel dlauhý, koínku
dlauhého, wzstaupawého, déloh plochých, hslowil^ch,

srditowcjil}ch.
Stromy índské ozdobné rozeh trnowatjícídi. Listy strídawé,

bezpalisté, nejcelejší, peenožebr^, neteCkowané. Kwty úžlabíkowé,
lirawidelné, obojaké, (lioiiiáCené.

Obsaliuje jediné pokolení se 3 rody.

IVlísto w saustaw nejisto, akoli podobá se k obdulowitýin a

inyrtowitýin, od nirltž ale jistými znaky se oddiyliije.

Akgolam. Alangium. Angolambaum*

A> dsitiplálcný. A. decapelalum Lxim. Grevia salvi-

foha LíVí. y. Alangi et Angolám Rheed. 4. /. 17. Strom
tebas JOO' zwýsí, kmenu asto petluslého (12), koše
obsírnéiio, díwí bílého i šedého, petwrdého, kry ko-

enné, hoké a ostré; rozeh lysých, trnowatejících ; listy

pekrátkoapíkaté, strídawé, podlauhlokopínaté, tlustaunké^

íysaiinkc, wezpod nahndle zelené, wysedložebré ; kwty
ojedinlé nebo po 2 — 3 w úžlabíkách krátkostopkaté,

blaué, wonné ; kalich 20—24zubý : zubw pímých,
cárko\vit}ch, tluslaunkých

;
plálkw 10 úzkých, podhnu-

tých, zelenawých ; tyinek 20— 24; peckowice podo-
bná tešním welikým, krajem kalichowým stálým wén-
ená, píplsnatá; krka tlustá, erwená puká uzráním;
dužnina iáwnatá, sladká, lahodná, o 2— 3 semenech
erných, polokulatých.— Po skalnatých horách na Mala-
baru. Kwéle a zraje celý rok. 5 •

Owoce we wlasti jeho wúbec oblíbené ; koen lioký a wonný ;

sáwu z km^nu potebují proti uškoutí hadímu a hmyzííiui. Strom
mají za {lodobizuu císaské dstojnosti.

ád 94.

PUSTORYLOMlTÉ. PHILADELPHEJE.

Kalich trubky ihowiié s wajeníkem spojené, kraje
4— JOdílného, stálélio. Plálkw co ušlw kalichowých a

s nimi slídawýcl), w paupeii swinulostechowitých. Ty-
inek 20— 40, z ústí kalichowcho wyniklých, 1—2adých.
Cnlky hned píoddélené, hned wíce niéné w jednu sro-

stlé, lilizny pemnohé. Tobolka s kalichem na pole

srostlá) 4—>10pauzdrá. Semena plcwowilú , šidlowitá,

i
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hladká, w kautech pauzdrowych na semenici hranaté
nahromadná , obalená míiíkem blanowitým , tlu^itobí-

Jená. Kel pekocený skoro zdéh' bilkii, dloh waje-
ných, tupých, plochaunkvch, koínku oblaunkého, dloh
delšího, hoeniho, rowného tupého.

Ke nebo polokre po inírnýi li stranáclí polokaule sewrné. Listy
ctríCné, neteckowaoé, .žilnaté, zubaté nebo piícelé, bezpalisté Stopky
.stí-néj iižlabíkowé nebo konené, roztrojen wrdioliené nebo prí-
latoené. Kwcty bílé.

Decandolle sem poítá 2 pokolení s 12 rody.

PUSTORYL. PhILADELPHCS. PfEIFFEHSTRAUCH.

Kalich trubky obwejitoihowitý, kraje 4—Sdílného.
Plátkúw 4— 5. Tyinek 20— iO, prostých, kratších nežli

tyinky. Cnlek 4

—

hj hned srosllych, hned wíce .mén
prostých. Blizen 4— ó, podlauhlých anebo árkowitých,
oddlených, porídku srostlých. Tobolka 4—5pauzdrá,
lunohosemenná. Semena piewowitá s miškeni blanowi-
tým, podlauhlým, tam Iepenitým.

P. wonni/. P. coronarius Z'«. Dnham. nov. 1. t. 20.

Imih. i. 420. Schniidl 1. 59. Schk. t. 131. Sdírmf. 3. Rusii.

2. ob, 61. Pustoryh jasmín bílý, eský, bez bílý wonný.
Ker zwýší 3— 4', z koena n)noho odnoží w vhánjící,
málowlewný ; wtwe sliné, odsiálé, oblé, s korau hlad.

kau, zahndle ryšawau, slu|)ující se; rozhy srstnaté ; listy

wejitokopinalé, dole zaokrauhlené nebo ostraunké, na-

lioe zakonilo, ostré, autlo- a oslrozubé, plkrátžilé, na
líci jasn zelené, lysé, na rubu bledší, po žilách a ze-

brách, též i po kraji srstnaté ; z konce rozeh wynikaji

hrozny .5—Tkwté; kwty siln a líbezn zapáchající na
stopekách krátkých, srslnatých stííné a pod úžlabí-

kem opatených listenem malikým šídlowitým ; kwt ko-

nený asto o 5 dílech, ostatní ale o 4 ; ušty kaiicho-

wé wejitokopinalé, ostré, srstnaté; plátky wejilookrau-

hlé, králkonehelné, bílé, delší uštw kalichowých ; tyi-

nek 20, plálkiuv kratších: nitky šídlowité, prašníky podlu-
howaté, 2pauzdré, na dél pukající ; wajenik twaru trubky

kalichowé ; nlky w jednu srostlé, delší tyinek; bli-

zny 4 ; tobolka hndá, podluhowatá, z kalichu njící,
5—4chlopná: chlopní u prosted pehrádkalých ; seme-
na mnohá, drobniká, w míšku palikouitém, nahoe
oteweném a tu tcpenilém. — W Ewrop jižné, nyní
wšudc w Europ mírné jako zdiwoclý. Kwtc w crw-
iiu a lipnu, 7.rá w záí a íjnu. '^.

Z rownýih iftctwí dlají trubky dyinkowé; dnibdy potiebowali
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kwt k sílení nerwfiw, a olejem z nirii dlaným porušowali silici ja-

i:iiiínowaii ; listy zaliokle ostré we Wlašídi prý dáwají na salát, aby

nabyl (Juiti ostejší,

P. hrubokivtý. P. grandiflorus TVilld. Giiimp. 1. 44.

Podobá se pedešlému, wtwe ale jsau lenší, prutowité
;

ke (5— Sstewíný ; wétwe s pokoikau kaštanow krwa-

wau ; lisly wejil, dlauliozakonilé, zaubkowané, tikrát-

zilé, we/.pod po žilách srslnaté ; úžlabíka žil swazeno-
chlupatá ; kwély pilrojatn nebo ojedinlé ; ušty kali-

cbowé dlaubozakonité ; nélky srostlé, tyinek delší; o

4 bliznách árkowit}'ch ; kwty bezwonné. — W Ameri-
ce sewerné. ^.

Drntié pokolení jest drobnokubnik, Decumaria, w. Rostl. 2. st.

382, a 4'27.

ád 95.

MYRTOWITÉ. MYRTACEAE.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé, kraje 4— a-,

porídku bdílného : uštsv prostých anebo wíce niénti

srostlých, w paupéti stechowitých anebo odstávvajících.

Plátkw co uštw kalichovvých, s nimi stídawých, z ústí

kalichowého wyniklých, \v paupéti stechowitých anebo
dohromady swinulých, ídko žádných. Tyinek s plátky

tamtéž wyniklých, asto mnohoadých, dwakrát ano i

mnohokrát wice : nitky bu prosté bu rozdíln mno-
hobralré, w paupéti na konci píwehnutéj prašníky vvej-

ilé, 2pauzdré, malé, štérbinama pukající. Wajeník
4— Ó-, ídko 2— nebo Bpauzdrý ; nélky dohromady sro-

stlé ; blizna 1. Tobolka nebo malwice 4 — (Jpauzdrá,

mnohoseinenná, ídko oech Ipauzdrý, Isemenný. Se-

mena bezbílená. Kel rowný nebo kiwý; koínek pro-

ti pupu sméující (nahoru nebo dol).
Stromy nel>o ke. Listy stríCné, porídku stídawé, perenože-

bré, nejCastji kožowité, žlázkami siliCnýiiii proswítaw teCkowané.
Kwty obojaké, nejCasteji prawidelné, obyCejnS listenoma podepe-
né, ojedinlé aneb na wrdiolícídi, klasedi.

Do toiio rádu dojista náleží 725 rod (w 42 pokoli-nfcli), jidiž

málokteré kroui ol)ratníkiiw rostau. Asi '/., roste w Americe jižné,

wíce íjj w Austrálii, w Kwrop 1 rod. VV.secky jsau koenné, i

úhledné; mnolié oplýwají tiísluwiíciu ; nkterýili plody slauží co

owoce nebo koení; dríwí jinýdi mnohonásobné užitené.

Obsahuje twero podadí.

1. OPUO/f/TÉ. Tobolka Ipauzdrá. Tyinky nej-

astpji prosté.



2. BALMlNOJflTÉ. Tobolka ninohopauzdrá, chlo-

pnmi pukawá. Tyinky prosté nebo mnohobratré.

3. MYBTO ir/TE [wlastn). Malwice ncjastji mno-
hopauzdrá. Tyinky prosté. Kel oblý, árkowiiý, oblau-

kowiiý, dloh nkdy dlauholistowitvch, swraskalých.

5. KRASOSTROMO fFITÉ, Plod dužnatý anebo su-

chý, mnohopauzdrý, nepukawý. Tyinky dole jedno-
brairé.

Podadí 1.

OPUOiriTÉ. CH\MAELAUC1EAE.

Wlasokiib. Calythrix.

Kalich trubky s wajeníkem dole spojené a ukon-
ené nahoe trubikau wálcowitau, litlau : kraje Sdílné-

ho, slálého : lalokúw dole wejitých, ukonených stli-

nau koruny delší. Plálkúxv ó, padawvch. Tyinek 10—30

prostýcli. Prašníky zakulatlé. Cnlka nifowitá, zdélí

tvinek. Plod wyschlý, nepukawý, Ipauzdrý, we waje-
níku 2wajený, zralý Isetnenný.

Ke wesowité, au:itralské.

IF. lysý. C. ^labra i. Brown. Lodd. cab. t. 586.

Listy roztraušené, oblé, apíkaté, palislnaté, dosplé ja-

kož i rozhv a listeny lysé; kwty dwadcetimužné; plát-

ky bled ponaerwenalé. — Ka Nowéui Hoilandu. '^.

OpuC. Chamaelaucium.

Kwt ped rozwilím obklíený listenoma poddutý-

nia, pak dole kolem pukajícíma a hoejšek co wíko
swrhujicíma. Kalich o S uštech plálkowil}'ch, nerozd-
lených. Plátkúw 5. Tyinek 20, jichž 10 neplodných,

jazýkowitých, 10 plodných, menších, stídawých. Cnl-
ka zawená. Blizna hláwkowitá. Wajeník Ipauzdrý,

ó—^í)wajený.

O. bnvitíi. C. ciliatum Dcsf. man. mus. ó. 1. 3. /.

B. Ke; listy slíné, shlauené, árkowité , 3hrané

}

kwty úžlabikowé ; trubka kalichowá lysá, árkowaná,
uštw zaokrauhlých, brwit)ch. — iNa iNowém Hollandu.^R^

.

Klobuinec. Pileaktiius.

Jiwt diwe rozwití zakrytý listenem zakulatlým.
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nahoo dwojnoseCnym a rozpuklým, na u5ty kalichowé

ztuha piléhajícím, brzo pak kolem i>trbinau pukajícím

a hoejšek co wíko swrliujícím. Kalich piirosllý, na
desatero klaný : ušlw piokrauhlych. PhUkw 5. Ty-
inek 20, wšech plodných; nitky prosté, nkteré sochá-

te, prašníky ledy s pauzdroma spojenýma nebo nespo-

jenýma. Wajeník Ipauzdrý, ó—Twajený. Cnélka 1;
blizna tupá.

K. erwikowý. P. Limaus Lahill. nov. holi. 2. /. 149.

Ke; wtwe kížmostíné, pahrbkaté ; listy sedawé, stí-
né, tlusté, oblé, pípalikowité, na konci rozeh shlauie*

né, žláznatotekowané; kwty úžlabíkowé a píkonené,
bílé, krátce stopenaté. — Na Nowém Hollandu. \.

Podadí 2.

BALMINOJriTÉ. LEPTOSPERMEAE.

Protikitka. Tristakia. Tristania.

Kalich na patero klaný, s trubkau slálau. Plátkinv

5, Tyinek mnohobratrých, swazky proliplátené a so-

twa delší plátkw. Prašníky piléhawé. Tobolka 8pau-
zdrá, ninohosemená, dopola z kalichu néjící. Semena
bezkídlá.

P. oleandrolistý. T. neriifolia /?. Broum. Bonpl. nav.

t. 30. Reichenb. Gart. Mag. \. t. 17. Melaleuca neriifolia

Sitns, bot. mag* t. 10ó8. Ke; listy sliné, kopinaté,

wezpod nasiwlé, swazky tyinek 3—Sniuzné ; kwety na
wrcholících stopkaté, na každé stopece 3, jichž jeden
na twero klaný, ostatní dwa na patero klané. — W
jižné Nowokambrii. W zahradácli obyejný,

Kajaput. Melaleuca. Cajaputbaum.

Kalich trubky polokulowaté, kraje ódilného. Plát-

kw 5. Tyinek mnohobratrých, swazky prodlaužené,
paterý protiplátené. nélka niowitá. Blizna tupá. Praš-
níky piléhající. Tobolka zawená w trubce kalichowé,

ztlustlé, zkrytá a s ní srostlá, a dolem pirostlá na w-
tew, Spauzdrá, ninohosemená. Semena hranatá.

Sirouiy, ke, nejiiinožší na Nowém Hollandu, málokteré w In-

dii wýdiodní. Listy stiídawé nebo stiíCné, dole stejnostranné. Kwe-
ty sedawé nebo skoro pMroslIú, klasené nebo strbaulené, bílé, žiii-

tawú nebo ponadiowlé.

K, bélowéUtvný. M. LcucdcndroaX.{>^ Lam. t, Gll.
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/. 4. Plmk t. 581. Ha}jn. 10. t. 9. Dtysscld. tnppL 3. /.

18. Rosil. 2. ob. 59. Caju Puti Riimph 2. t. JG. Strora
50—60' zwýší ; kmen kíiwolaký zllauští lowéka, nkdy
i dwau, rozdluje se nahoe na nemnohé wtwe dlající

koš ídký, neprawideln}' ; kúra mkká, z nejlenších iu-

penCivv složená, snadno rozlupitelnvch, popelawjch, dole

na kmenu jest erwená, ostatn ale blawá, bezowé
podobná ; Hsty stíídavyé skoro sedawé, prodlauženoko-
pinatéy 6—8" dlaulié, l" široké, zakoncilé, kosowilé,
3—5žik', tuhé, nejlysejší, skoro siwé, chuli swraskawé,
zápachu koenného , silného ; rozhy kwlaucí wisulé ;

kwty mnohé, wonné, sedawé, w klas rozpostawené, pí-
odstálé na wtwice nejlysejší

;
plátkúw ít, zažlutlych,

drobných, poddutých, asi '/z" dlauliých : tyinky mnohé,
dlauhé, dole jako w 5 swazkw rozdlené; prašníky

drobné, žluté; nlka rowná, niowitá; tobolka zwící se-

mena koriandrowého, na konci wclmi ufatá, jako koflí-

kowitá ; semena mnohá, drobná, hndá, nakiwlá, ple-

tvowitá. — Na Molukách w pd mastné lesy ídké d-
lá. Kwte w lednu též i w beznu, zraje od srpna až

do listopadu. 5 •

Stromy wydáwaU príjpinný' záparli, a tutiyž rádi k weera pod
nimi se prorliázejí. Dríwí sice twrdé a štpné nedá se leštiti. Ko-
rán zacpáwají koráby na místo konnpf, Inrn ji jmenujíce. Olau-
pan) strom opt nowau korau se popíná. Plodu koennýcli nepo-
tebují.

K. vicnšl. M. minor Sinifh. M. Ca ja put i Roxb. M.
Leucadendron Houtt^ Pflzs. 2. /. 16. Disseld. II. t. 3.

Caju KWdin Rnmph 2. t. \.~./- 2. Ten rod, menší pede-
šlého a nkdy toliko ke, poídku ztlauští stehna s ko-
rau žlutawau, lupenatau, nehodící se ku cpáni, listy má
stídawé, eliptinokopinaté, píoslré, kosowité, 3— ožilé,

4" dlauhé, '/i" široké ; kwty klasené, píodlehlé ; osa
(wtwika kwtonosná), kalichy a rozhy huíiaté. — Na
Molukách w pd kamenité blízko more. \. 5*

Listy a plody (bollong) wonné asto w lékaístwí se potebnjí,

a tyto z Bornea se rozesíhijí. Dlají z nidi nápoj k posilnní ža-
liidka wystonáwajícídi se. Též semeno drobniké, piewowité bedli-

\¥ sbírají a w beduickáih prodávají. Listy jsaii plné míákw silif-

tiatýrli ; kdyi celau noc we wod se moí a potom z bán jiepalují,

iiabywá se silice prozrafité, kardamomem siln zapádiající a brzo
tCkající, knjnpulownu (oleum cajaput) nazwané. l)\va pytle sotwa dají

'1 drailimy. To jest silice kajapiitowá, ježto do Kw ropy se priwáží a
jako jioé silice psobí, toliko že stáleji a bez welikéiio roz|>álení.

K, kniinkolisfi). M. genistacfolia Sinilh exot. t. 55.

Listy árkowjiokopinaté, zakoncilé, nepatrn I— 3žilé

;

klasy ídké, listnaté; swazky Ivinkowé o mnohých praš-
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niích co nehty plálkowé dlauhé. — Na Nowém Hol-

landu.
We wlasti potebuje se místo aje a slowe tudy ajoivník

hiUj.

BlahowiCník. Eucalvptus. SchOnmtze.

Kalich truhky stálé, obwejcowité nebo kulowaté,

sálekowilé : kraj wíkowity, kolem obírnut}' a puka-
jící, padající. Plátky žádné. Tyinky mnohé, prosté.

Tobolka 4pauzdrá nebo pomctánini 3pauzdrá, na konci

pukající, ninohoseinenná.
Stromy ztepilé nowoliollandské. Listy asto strídawé, kožo-

wité, nejcelejší, nt^jCastji nejlysejší. Stopky úžlabíCkowé, krátké,

nesancí pkolík jednodudiý, 3— LOkwStý. Wícko nSktcrjdi dwojsobné :

wašoé kalicliowé, wnitní plátkowé.

B. pryskyinatý. E. resiniíera Smith exot. 2. t.

o\. Andr. rcp. t. 400. Hayn. 10. 1. 5. Metrosideros gum*
niilcra Gacrí. t. 34. /. 1. Strom ztepilý, jehož koš wel-

mi wétewnatý ; díwí vvelmi pryskyrinaté toliko k pálení

slauží ; kra šerá, rozsedalá ; rozhy hladké, oblé, er-
wenawé? listy slídawé, wejitokopínaté (6" dlauhé, 1"

široké), dlauhozakonité , dole ztenené, peenožebré,
podlé krajvv jednožilé, nasiwélé, autle a husté tekowa-
né, lysé; okoliky úžlabíkowé se stopkau písmaknulau,
trochu delší apíku ; wíko homolowité, kožowilé, dwa-
krát delší nežli trubka kalichowá, maliko prohnuté; ty-

inky nitek wláskowitých, prašníkw žlutých. — Na No-
wém Hollandu. Kwéte w dubnu až do lipna. 5«

Kra jest plna pryskyice klowaté, erwenawé, trpké, ježto

wysnšená do Kwropy se zawáží, a kinem lotnnijhnyskijm ili nowo-
liolhmJskijm slowi*. Jediný strom dá tebas 60 gallonw šáwy. Pro-
spíwá w beliawkáiii.

B. ztepilý. E. robusta Smith nov. holi. 1. 13. Rostl,

2. ob. 57. Strom na Nowém Hollandu nejwyšší a nejo-

becnjší, tebas I 16— 124' zwýší. kmen w obwodu 2o— 36'

tlusiý; rozhy lysé, hranaté, zwlášté na konci ostrotyr-
hrané ; listy strídawé , kopinaté, podlauhlé, nestejno-

stranné, dlauhozakonité, nejlysejší, peenožebré a podlé

kraj obak Ižilé; apíky Vlí' dlauhé; stopky úžlabíko-
wé, zdélí apíku, stnaknuté, dwojbilé, nahoe rozší-

ené, nejlysejší, 4 — 6kwété; kvvét maliko kratší stopky,

o slopeku krátkau, tlustau podepeny; kalich zvvonko-

wity ; wíko polokulowaté, zakonité, delší trubky; ty-

inky nitek niowiiých, prašníksv drobných, podluho-

watých. — Podlé Oceánu až na nejwyšší wrchy Nowélio

Hollandu. 5 •



Dríwí twrdé, ferwenawé, pkn iílnatd jako inaliagonowé, a

protož i slowe mahnymem nowohollnndukijni.

B. šikif. E. obliqua Herit. scrt. 18. T^mvi. t. 422.

Sinith nov. holi. 1. 13. Salisb. par. t. 15. Strom ztepilý

s korau korkowitau, >" llustau, složenau z mnohých
wrstew wvschlé pokožky; listy širokokopinaté, zakoní-
te, dole wehni nestejné, peenožebré, 6— 7" dlauhé, 2"

široké: stopky zdélí -apíkw (ipalených) úžlabíkowé
a boní, i s rozhami oblé; okoliky 9— I2kwté. — Na
Novvém Uollaridu, u nás we skleníku. 5'

Diwociiowé korau prikrýwají swé cliatre a dlají z ní wory.

Železnec. Metrosideros. Eisenmass.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé , nehranaté

,

kraje na šestero klaného. Tyinek 20— 30 prostých,

nejdelších, néjících. Cnélka niowitá. Blizna jednodu-

chá. Tobolka 2-, astji 3pauzdrá : pauzder mnohose-
menných. Semena bezkrídlá-

Stromy nebo ke. Listy stríCné nebo strídawé. Kwty stop-

katé, nepirostle na smítky jako u kajaputu.

Z. prmvý. iM. vera Rumph 3. t. ". Lindl. coll. t. 18.

Nani Valeni, aesl. t. ó3. Strom ztepilý, 4' tlustý; listy

stíné, krátkorapíkaté, wejitokopinaté, zakoníte, nejly-

sejší, 4" dlauhé, 2" široké, na lící jasn zelené, na ru-

bu bledší a síožebré ; kwty drobné, na wrcholících

úžlabíkowých nebo konených t stopkatých blavvé,

mnohé; plody zakulatlé, ernawé, 2pauzdré. — Na Mo-
lukách a Ostrowech blízkých w Moí jižném. Kwte w
lednu, zrá od dubna až do íjna. 5-

Kra horku a trpká užitená proti bliawce a blotoku. Kmen
sestáwá z dwojílio díwí : wnšné skoro jako slanina, wnitní okolo

den rezawé, co železo skoro tžké a twrdé, a jest wlastn dewo
žclezowé. OI>ycejn nediáwají stromy státi, až je wítr wywrátí, což

snadno se stáwá, an koeny neliluboko leží w jnid hliuaté a štr-
kowité. Mli to díwí za neporušitelné we wod i zemi ; odporuje

dešti a wod, obzwlá?t ntorské; protož fnowé dlají z nlio wesla

a kotwe, jiiliž poslední mají za trwanliwjší železných, jelikož netrpí

Cerweiit, a jedna stojí tebas 8—100 tolariiw. Bály z toiío díwí
náleží wá/.ati , jelikož nelze hebiiw do nlio wraziti. Nelio

;

toliko Cerstwé dá se zdláwati ; tenká |)ilka ale pece wniká

;

snadno se štípá; dlají z nho dobré uhlí, ježto žíí jako železo.

I
Balmín. Leptospermum. Sudseemyrte.

Kalich trubky píihowité, kraje na patero klaného,

s ušty Irojúhelnýnií, chlopnítýini. Plátkw 5. Tyinek
20—30, prostých, kratších nežli plátky. nlka níowí-

rnná
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lá. niizna hljíwkowitá. Tobolka A — 5pauzdrá, welmi
poídku 3pauzdrá. Semena nejdrobnjší, podluhowatá.

Ke nowohollandské. Listy st/dawé, nejcelejší, teCkowané,
drobné. Kwety bílé.

B. vutlatý, L. scopariiim Forst. Cook it, 2. f,
100*

ic. Andr, rep, t. 66. Rostl. 2. ob. 60. IMelaleuca scoparia

Lín. IVcndl. serl, t. 15. Pliiladelpbus floribundus Roevu
ct Usl, viag. 7. t. 2. Ke siln wtewnatý, hustý, 4—8'

zwýší, nkdy sromowilý, wtwí stejn wysokých, kry
šedé ; rozhy a listy nejmladší hedwábilé, olysajíci ; li-

sty wejcité, kožowilé, ó" dlauhé, 2" široké, sedawé,

stídawé, hrotité, na líci ožilé: žil dwau ztuha podlé

kraje bžících, na rubu Ižilé, žláznalotekowané ; kvvty
úžlabíkowé, na konci rozeh drobné, nejkralšeji stop-

katé ; kalich lysý: uštw blanowitých, wejitých, tupých,

bílých; plátky bílé, okrauhléj tobolky ihowité, na kon-
ci zakulatlé, hndé, dopola ócblopné, uštw kalicho-

wých zbawené. — Na Nowéra Hollandu. Kwte w er-
wnu, lipnu. ^.

Listy zapáchají koením a cbutnají hoce. Cook dal swým
niajtkm na kurdje rozneiDohlým píti tlié z lisliiw a kwStw pro-
spšn , též potebowal jidi do piwa na místo dimele.

B. ilulawy. L. flavescens Smith. Bot. mag. t. 2695.
L. Thea Willd* L. polygalaefolium Salisb. prod. 3. Mela-
leuca Thea Wcndl. scrt. t. 14. Ke pedešlému podo-
bný; rozhy a nejmladší listy wezpod hedwábilé, pak
olysajíci; listy árkouitokopinaté, tupé, Ižilé, obak žlá-

znalotekowané, sotwa delší 6"', zšííí
\"'

; kwty trochu
wtší pedešlých, bílé, úžlabíkowé, nejkialšeji stopkaté,

ojedinlé; kalichy žláznatobradawikowané, lysé: uštw
wejilých, blanowitých, tupých, padawých; plátky okrau*
hlé. — Na Nowém Hollandu. \ .

Užitek pedešlého.

Mkohodijí. Fabricia. Fabricie.

Kalich dopola s wajeníkem srostlý, na patero
klaný : trubky zwonkowité, uštw chlopnitých. Plátkw
5, sedawých. Tyinek mnoho prostých. Blizna hláw-

kowitá. Tobolka mnohopauzdrá, kalichem stále piro-
stlým obklíená, nahoe pukající. Semena hubená, kí-
dlatá.

Ke australské. Listy stríilawé, nasiwelé, obwejcité, teckowa-
sé. Kwty úžlabíkowé, ojedinlé, nejkratscji stupkuté, bílé.

M» mtjrlolistý. F. myrlifolia Gacrt, t. Sót /. 4. Lam,
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t, 423. Sims. mag, t. 1301. Listy mladší hedwábilé

;

tobolky 2— 3seiiienné ; ušty kalichowé píokrauhlé.

St.ílokritt. Baecrba. BAckeb.

Kalich trubky ihowilé, kraje na patero klanéIio»

stáléiio. PliUkvv ó. Tyinek 5— 10, kratších nežh plá-

tky. Cnlka niowitá. , Blizna hláwkowitá. Tobolka 2— 5-

pauzdrá, kalichem zawená, mnohosenienná.
Kre ; listy stíné, lysé, tetkowané. Kwty stopkaté, bíl,

drobné.

Sf, metlafý. B. virgata Andr. bot. rcp. 1. 598. Sims.

bot. mag. t. 2127. Lodd. bot. cab. 1. 341. Leptospermuin
virgatum Forst. Melaleuca virgala Lin. Ke sliný, w-
Iwí prutowitých ; listy árkowitokopinaté, ostré; stopky
úžlahíkowé, ojedinlé, nesaucí okolík z 3—8 k\vét\r

stopekowaných ; kalich lysý: ušlw rozložených, širo-

kovrejitých, tupých; plátky obwejité ; tyinek 5— 10,

nitky na konci žláznaté. — ^a Nowé Kaledonii. 1i

.

Podadí 3.

MYRTOIFITÉ. MYRTEAE.

KvSLO'. SoHNERATIA. SoNKERATIE.

Kalich nejdoleji s^wajeníkem spojený, zwonkowi-
tý, na \— G klaný, uštw w paupti chlopnitých. Plát-

kúw 4— O, s ušty kalichowými slídawých, nkdy žádné.

Tyinek mnoho; nilky prosté, prašníky zakulatlé. Cnél-

ka niowiiá. Blizna pihláwkowilá. IMalwice dole piro-
stlá na kalich, jim obklíená, zakulatelá, slupkau poro-
stlá, 10— lópauzdrá pchrádkanii tenkými. Semena mno-
há> w dužnin hnízdící, kiwá, bezbílená ; kel kriwý.

Slriiinky roreli 4bok\(li. Listy stíCné, celé, wajeíné, llu-

staunké, Ižilé, príbezžebré, netekowaoé. Kwty koneué, príojedi-

nlé, weliké.

K. syrckoivd. S. acida Lín. Lam. t. 420. Papagate
Sonn. xoy. t. lO. 11. Aubletia caseolaris Gaert. t. 18,

Khizophora caseolaris hin» Mangium caseolare rubrum
Rumpk 3. /. "í. Blalti Rhecd. 3. t. 40. Strom asi jako
jablo; kmen a wélwe wypaušléjí koeny jako koreno-
wniky; díwí bílé, petwrdé; kra tlustá, popelawá

;

rozhy 4boké, skoro kídlaté, hnédoerwené ; listy wa-
jenopodlauhlé, tupé, lysé, nejcelejší, l>" dlauhé, \" ši-

roké j kwty weliké, erwené, ojedinlé} konené ; ka-
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lich lalokuw 6, wejit}'ch, ostrých; plátkuw 6, auzkých,
sotwa kalichu delších; tyinky mnohem delší plátkw;
prasníky zakulalelé; wajeník okrauhlý ; n)al\vice weliká,

nlkau hrotitá, o 26 pauzdrech naplnných šawau ky-

selau, w níž semena wejitá, hranatá. — ÍNa Malabaru
a Nowé Guinei w místech wlhkých. Kwte poád. 5«

Owoce zralé jedí surowé anebo s rybami waené, jímž omáka
zerná ; listy též s rybami waí. Diižnina owoce barwau a zápachem
podobá se k starému sýru, takže i jej cítiti se domníwáme jdauce

pod tím stromem. Sfáwu z owoce wytlaCenau a s medem smíclianau

potebují proti bedelkám u dtí a k umírnní horkosti w liorekách;

listy na kaši rozmakané pikládají na hldwu w zápaliwych nemocech.

K. híld. S. alba Smith. Mangium caseolare album
Riimph 3. /. 73. Strom wtší pedešlého, asi jako dub,
kiwý, tlustší muže ; kmen newypauští koen nadzemních,
za to ale dole pev/eliké bakule, takže na nich sed-
ti možná ; koen wyhání dost daleko od kmenu ja-

koby rohy, zdélí pídi nebo stewíce, pímé, ostré, so-

twa r od sebe zdálené ; nejsau pak to zwláštní rostliny

ani zakrsalé koeny, nébrž kusy dewa, 2' dlauhé, ježto

ze stran wyhánjí koeny, které dohromady s hlawními

koeny jsau spojeny
;
jestli se uíznau kusy ty, zahynau

a podobají se kostem; rozhy oblé; lisly wajenopío-
krauhlé, \" dlauhé a skoro taktéž široké; kwty 2— 3,

na konci rozeh ; kalich o i— 8 lalocích podhnutých

;

plátky žádné; malwice jak jablko zakulatlé, jako syre-

ek zpleštilé, skoro terowité, dole píhomolowité, do-

lení tetinau w kalichu stálém, hwzdowit rozložeiéra

ponoené , nahoe tlustau nlkau ukonené ; dužnina
wyschlá, zrnatá, bílá, natrpkalá a nakvslá, newonná, w
níž mnoho semen hnízdí. — Na Molukách w pud ka-

menité, moem zaplawowané.

Díwí potebují k stawní korábw, obzwláštS na klee; díwí
baubowité rohw zemních na místo korku. Owoce waí s rybami,
surowéhn wšak nejedí.

Obobel. Gampomanesia. Campomanesiíí.

Kalich trubky píkulowaté, kraje .ódílného, s ušty

wejitými. Plátkw 5. Tyinek prostých mnoho na
Lraužku auzkém, dole na kraj pipewnném. Cnlka
niovvitá. Blizna štítnatohlawowitá. Malwice mnohosemená,
dužnatá, kulowatá, 10— 12semená; semena hnízdící, w
jedné ad dokola rozposlawená a pipewnná na se-

menici weliké, dužnaté, píledwinowitá, 'we slupce zrna-

té, pryskyinaté. Kel zatoený, dlohy zdélí koínku.



Stromy americké. Listy stfíné, fapíkat, z(Iw<*jnásol)nené,

celé, proswítaw tekowané. Stopky 1—mnohokwté, z užlubíek li-

stu opadalého wyliAnjící.

O. zkolishj. C- linealifolia /?. el Pav. pci. t. 13.

Lisly kopinalé (wajcné); stopky Ikwié. — VV hájích

na Andách nejhorejších w Peruwii, kdežto i w zahra-

dách se sází pro ov\oce žluté, wonné, jedlé. Strom
slowe palillo. 5 •

O. širolisty. C cornifolia H. B, ct Kuníh. am. 0. t.

Ii7. Listy píícliptiné, ostré, wezpod nejautleji pýilé ;

slepky dolení shlauené nebo vvteivnaté. — W Nowé
Granad nedaleko Ibague, \ve wyšce 4000' nad moem a

slowe Guyavo <Jc Ansclmo.
Owoce, l',2" tlusté, welmi lahodné.

KlJAWA. PsiDlUM. GCYAVE.

Kalich trubky elipsowiié nebo obwejcowité, asto
na konci skrené; kraje ped rozwitím nerozdleného,
pak na 1— o klaného. Plátkw 5. Tyinek mnoho, na
kraužek široký, skoro po celém dílu kraje kaiichowého
nerozdleném hust pipewnnýcli, prostých. nlka ni-

owitá. Blizna hláwkowitá. Wajeník 5 — SOpauzdrý.
Malvvice kalichem okornatlá a ušty jeho wnená, mno-
hosemená. Semena zralého plodu hnízdící w dužoin
se skoápkau kostnau. Kel podkowowity, koínku del-

šího, dloh nejmenších.
Stromy nelio ke Ameriky meziobratníkowé. Lisly stríCné,

peenožehré, netekowané. Stopky iižiatjíkowé, 1—Skwté, 21iste-
né. Kwty bílé. Plody zralé Pasto bez jirehrádek.

K. hruhohvttd. P. grandiflorum Jubl. t. 190. Slrora
asi 10 zwýší ; kra náryšawá, coron se slupující; di-
TVÍ twrdé, celistwé, starých stromw uprosted erwe-
né ; rozhy 4boké ; listy mírn rapíkaté, lysé, wejité,
zakoníte, celé, 4— ó" dlauhé, 2" široké; stopky ojedi-

nlé, lížlabíkowé, Ikwlé; kwty bílé, líbezn zapácha-
jící; kalich listenoma kopinatýma podepený, 4— óuše-
Iný ;

plátky podduté, zaokrauhlé, nestejné, reabité, ja-

koby tásnalé po kraji ; owoce žluté, kulowalé, 4pauz-
dré, chuti koenné, píjemné. — W Guian a na Ka-
yen. 5«

Obywatelé jmenují jej citronclle, pro zápach ko?enný, podobný
mplisowému , kterýž wydáwají listy, kwty a dewo. Owoce jest
welmi oblíbené.

A', hrušková. P. pvriferum Lin. Mfr. siir. t. lO.

Tnv Ehr. l, 43^. Guajawa. d[omeslica .
///wí/íA I. t.^^^1.
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Guayava pyriformis Cnfrf. t. 38. P. vulgare liich, Kuja-
wník obecný (bez odrodu /9) Rostl. 2. ob* ólí. Strom
skoro jako jablo, asi 20' zwýší, kinea kivvý, muže
zwýší a iVí' zllaušlí, nkdy wyhání .3 kmeny; wtwe
dlauhé, weimí hebké, nelámající se, iebas až k zemi
koncem sehnuté; nejmenší snétíky moliau chlapce udr-

žeti; kra hladká, nárudá, a pokožka snadno se slupu*

je; rozhy zelené, 4boké, pýrilé, starší oblé; listy sti-
né, krátkoapíkaté, kožowité, pezimující, proswílaw te-
kowané, eliptiné, ostré, wysedložebcrnaté : žeber we-
zpod pýitoaksamitnatých, 3—4" dlauhé, I Ví—2" široké;

kwéty asi co gdaulowé weliké, bílé, úžlabíkowé, oje-

dinlé, na stopce asi l" dlauhé, oblaunké, pýité ; ka-

lich podepený listenem árkowitým, pýilým : trubka
zakulatélowejcovvitá, pýitá, kraj na patero, nejastéji na
lwero klaný : ušlvv wejitých, tupých, kožowiiých

;
plá-

tky 5— 4, dwakrát ušlvv delší, bílé; owoce twaru a zwí-

cí mírné hrušky, pýité, wn žluté, u wnit erwené,
bílé nebo zelenawé, dužnaté, šáwnaté, sladké a koen-
né, senem siln zapáchající; semena mnohá, iwrdá. —
Na Ostrowech karybejských a w Americe horké, odkud
penesen do obojího swia, kdežto co owocný strom
se wšude sází. Kwle na konec dešw a nosí až do
kwtna anobrž ervvna. 5*

Kujawkám neiláwají dozráti, dílftin že je žeran netopýrowé,
dílem ie luliodnosti pozbjwají. Nejradse jedí je siirowé, a to na
la^!uý žiwot z rána, též i po stole ; se špaaíelskýiii wínem a cukrem
dušené jsau wýborné: dlají též z nidi zmrzliny, zadláwaniny a
podobné pokrmy. Též w popeli liurkém upeCené jedí. Kujawky
zralé obinekCtijí žiwot, nezralé zelené ale stawí. Semenu twrdá,
nemohauce se zažiti, odcliázejí nepromnná, tak že nepozl))wají kli-

dnosti. Koen , kiiru a listy swraskawé |)otrebují proti slabosti

ttrojtiw zažíwacícli, astji w kaiipelídi proti nemocem kožním.

Mají odrodek owoce menšího, knlowatejšíbo, síúwnatjšílto a
lahodnejšílio.

A', jahlkoxvá. P. pomiferum Zm. Diet. se. nat. atl. 3.

/. 224. Gujavus agrestis Rumph 1. t. 48. Malacca Pela
Rheed. 3. t. 35. Araoa-guacu Piso p. 74. Marcg. 105.

Podobá se vvelmi pedešlému, tak že jej nkteí jenom
za pauhý phmý odrodek jeho mají ( wiz Rostl. 2.

ob. 39i. odrodek (i). Rozhy též tyrboké ; listy waje-
no- nebo podlauhlokopinaté, wezpod pýité ; stopky 3—
mnohokwté: kwty obyejn o ó uštech kalichowých a

plátcích ; owoce kulowaté, zwící blumy. — Roste tamtéž
jako pedešlý w pd kamenité. 5«

Owoce erwenaw zelené, se sliipkau kožowitau a dužninau
tužší, za to sladší bez nepíjemného zápachu s«o<ím , protož je radše



m
^df, arkolíw iiiéne mají dnininy. Též w zahradácli stront ten sázejí,

ležto nosí owore mkcí a wetSí, kteréž obyCejne nedozralé jedí,

j^rotožp zwe, oJizwIáštne ptáci, je rádi žeraii. Díwí dobré k pálení.

K. chlumní. P. nioutanum Siiartz. Rozhy íboké;
sly wajcnopodiauhlé, prízcjkowané, zakoníte, nejly-

'jií ; stopky ninohokwlé; kwly mandlemi hokými
ipáchající, proei i slrom ten abnonclron slowe ; owoce

zakulatlé, drobné, wýborn chutnající. — Po chlumech
na Jamajce.

K- guinejskij. P. guinecnse Suarlz, Rozhy oblé, pý-
itohuaté ; lisly apíkalé, wcjite, na líci lysé, wezpod i

se apíky rezawoplsnaié ; stopky 1 — 3kwté ; owoce
zakulatlé, plawé, pípýité, u wnit rudé, zwicí muská*
towé kulky, chuti wýborné. — Na Ostrowech karybej-
ských, kamžto z Guiney prý penesen.

KlÍSOWEC. JoSSISIA. MlPBLMYRTB.

Kalich trubky ihowilozakulatélé, kraje až dolu 4-

dílného, s laloky i w paupli patrnými. Plátky 4. Ty-
inek mnoho, pripewnných na kruh široký, jako u
kujav\y. Plod dužnaiý, ihowitozakulatélý, ušty kalicho-

vými wnený, mnohosemený.
K. iriišpulmiý. .í. mespiloides Dfcand. Eugenia me-

spiloides Lain. Wyrtus mespiloides Spratg. Ke podobný
mispuli; h\sty weliké, wejitokopinaté, kožowité, po kraji

podwinulé, na líci lysé, lesklé, uezpod a na apíku 8"

dlauhém, rozhách a stopkách píaksamitnalé ; stopky 1-

kweté, delší apiku, skoro palené ; kwly weliké; plod

wejcouiiý, dužnatý, krajem kalichowým wnený, aksa-

railnatý, šedý. — Na Burbonu ostrowu.^.
Owoce jedlé.

Myrta. Myrtus. Myrte.

Kalich trubky zakulatlé, kraje ó-, welmi poídku
4 dílného. Plálkw 5, nejídeji 4. Tyinky prošlé. Mal-
wice 2— Spauzdrá, zakulalélá, krajem kalichowým wén-
oená. Semena w každém pauzdru mnohá , nejídeji
ojedinlá, príkostnalá, ledwinilá, prohnula. Kel kiwý,
dloh polooblých , nejkratších, koínku dwakrát jich

delšího.

Ke. Listy stríné, proswítawe teCkowané. Stopky úžIabfC-

kowé, jednokwté.

M. obecná. M. communis Lím. Blak. f. 114. Phnk t.

3*4. Lam. t. 419. Hayn. 10. /. 3G. Rosil. 2. ob. 55. Myr-
38
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tus Mat. Háj. 61. — JFd. 71. 72. Ke 3— 6' wysoký,

w nejjižnjších Ewropy koninách stromowitý , tebas
zwý.ší 2 niužiivv, pímý ; kra šedá, rozsedalá ; wtwe
starší oblé, s korau nahndloryšawau, mladší tyrboké,
taktéž barwené ; rozhy pýité, naryšawélé, sliné, a-
koliw obyejn jedna pometáwá ; listy stíné, poídku
Irojaté, wejité nebo wejilokopinaté anebo kopinaté,

nejcelejší, po kraji maliko ochlípené, nejlysejší, žlázka-

mi proswítaw tekowané, nepatrn žebernaté, lesklé,

na líci tmaw zelené, wezpod bledší; lapík nejkratší,

ztlustlý; kwty na loských wtwikách úžlabíkowé, stí-
né, ojedinlé, poídku dwojené nebo trojené; stopky l-

kwté, na konci s listenoma kopinatoárkowitýma, nej-

kralšíma pršiwýma ; kalich zwonkowitý, ušlvv wejitých,

ostrých, lysých; plátky zaokrauhlé, bílé, welmi prchawé;
malwice kulowatá, modroerná, zwící borwky, w Sýrii

zwící tešn, a bílá nebo erwená, ušty kalichowými

wnená, 3pauzdrá; semen w kažkém pauzdru 3, ledwi-

nowiiých. — Na aúboí pahrbk wýslunném podlé Moe
stedozemního a adriatského, Kwte z i«'íra. '^.5'

Miioho mú odrodkuwj jež wiz w Rosil. 2. st. 2S7. W zahradádi

ináuie též planaii.

Listy a plody (myrtinky) jsau cimti a západní príjemnýdi a

koennýdi ; oboje potehowali k posilowání w bhawká<:li, krwotocídi

a wodnotelnosti ; nyní listím wydláwají kže. VV krajina h jižnýdi

dlají wCnce swatební z rozeli inyrtowýrJi. Strom ten byl Lade
zaswecen.

M. miishálowá. M. Ugni Moll. Morlilla Feud. 3. t.

31. Ke zwýší 3'; wtwe stíné, oblé; drívví twrdé ; li-

sty wejité, ostré, lysé, 7— 8" dlauhé, 2—3"' široké;

slopky úžlabíkovvé, Ikwlé, pípodhnuté, lislu maliko
delší, pod kwtem nesaucí listeny 2 árkowité ; kalichy

na patero klané, ušlvv podhnutých; owoee kulowaé,
zwící tešní, asi 4'" tlusté; semena drobná, špinaw bí-

lá, wejitá, maliko smáknula. — W Chíli.

Ciiílané wytlaCiijí z owoce šfáwu a s wodau mídiajf, ježto na-
bywsi barwy tierwené, slanží nápojem oberstvujícím; diuf wýborná
a zapadl punukud rosmarinau.

M. xvsíchutná. M. Pimenta Z-w. Plenk t. 375. Gacrl,

t. 33. Tuss. 4. t. 12. Dfsc. 3. t. 314. tíayn. 10. t. 37'

Diissdd. W. t. 24. Rostl. 22. oh. 55. Eugenia iMmenta
Dfcnnd. Pimenla aronialica IS. v. E. Piper janiaicense

Bliik. t. 355. Myrtus Sloan. 2. t. 101./. 1. Strom 20 i

30' zwýší, hladkokorý, koše welmi rozwtwcného, ro-

zeb lyrbon smáknutých, pýíkowaných ; lisly stí-
né, apíkaté, podlauhlé nebo Wdjené, tupaunké, celé,



ožowité, lyse, proswítaw teChowané, na líci tmawé ze-

lené a lesklé, wexpod bledší ; kwly na wrcholících ú»

klabíkowých , nkolikrát roztrojených, drobné , bílé

;

lopky kratší listúw i se stopeókaini a kalicliy pyité »

'ubka kalicbowá obwejcowilá, skoro iliowiiá, podepe-
listenonia pozd padajícíma ; ušly kalií bowé 4, roz-

íené, wejcilé, tupé ;
plátky zaokrauhlé, slab problu-

iené, drobn zaubkowané , žláznat lekovvané, zdélí

iemnoliých tyinek ; 'nika niowitá, s bliznau tupau,

tóro hláwkowitau ; nialwice kulowatá, tmaw hndá,
»'ící pepe, o 1— 2 semenech hndých. — W Indii

cápadní planá i sázená. Kwte w erwnu a lipnu. 5*
Od tolio stromu píidiázejí plody nedozralé, ušchochu na-

zwan a ku koenni jídel a ideji w lékafstwí potehowané. W
Indii Casttíji užíwají listw, též siluC koenných w lékastwí. VNselio-

duií za zíena se Cesá a na slunci suší, ímž zcwrkne a zliudne.
Obsahuje kilici a olej. Jinak i iiowé hoeni siowe.

POMYRA. MyRCIA. PfEFFER-MíRTE.

Kalicli trubky zakulatlé, nejidceji wejcowité, kra-

je ódílného. Plálkw ó. Tyinek mnoho
,

prostých.

Wajeník 2—Spauzdrý : pauzder mnohowajecných. lal-

wice zralá asto 1—2pauzdrá, I— Ssemená. Semena za-

kulatlá se skoápkau hladkau. Dlohy listowité, swra-

skale násobené.
Ke nebo strmky na Ostrowecii karybcjskýcli anebo w Ameri-

ce jižné. Listy stiíné, nejcelejší, proswitaw tekowané nebo tma-
wé. Stopky úžlabíCkowé a príkoneCaé, latooé^ ninoliokwCté. KwS-
ty bílé.

P. holnald. M. coriacea Dccamh Myrlus coriacea

Valil. M. colinifolia Poir. Dcsc. 2. t. 105. Pliun. am. t.

208./. 2. Pink. alm. t. 155. /. 3. Ke wtwí oblých;
listy obwejilo- nebo eliptinopríokrauhlé, tupé, kožo-

wité, po kraji píípodwinulé, nelekowané, leskuté, dub-
kowané, i s rozhami lysé ; stopky konené, latnné, li-

stu delší, lysé: wtwiek odlehlých, stííných, J —3kw-
tých ; kwty ólaloné, pínahé ; maiwice kulowalá, zwící

erného pepe; semeno 1— 2, zakulatlé. — Na ostro-

vech karybejských. "^ .

Owoce, listy a kwty woní citronem a potebují se proti ply-

nutí bicha a krwotoku ; kra k wydeláwání kiiže a diíwí k barwení.

P. prudká, M. acrís Decand. M. acris Swarlz. Dcsc.

3. t, 214. M. caryophyllala Jacq. Caryophyllus aromati-

cus Pluk. alm. t. J5ó. /. 3. Strom wclmi ozdobný, zpo*

nenáhla rostaucí, asem dost znamenité llaušlky a wýš*

kv nubýwající; kmen pímý; koš homolowiiý, hustý a

.i8*
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pekrásný ; kúra mladých zahndlá, pak zpopelawjící, na
starších bclnwó, aslo skwrnami rusými obšírnými stra-

katá, wehiii hladká, lu a onde se ojupující; hsly elipti-

né, tupé, nadduté, kožovvité, nejlysejší, na líci síkowa*
nozíinaté, prosvvítaw lekowané, 3—4" dlauhé ; stopky

úžlabíokowé a konené, rozlrojené, chocholiené, listu

delší, smáknuté; kwély na patero klané, drobné; zuby
kalicliowé wejilé, ostré ; koruny bílé, naerwenalé ; mal-

wlce kulowalá, zwící lirachu, kalichem wnená, 1— 8-

semená. — Po chlumech na Ostrowech karybejských, Ja-

m§ice a t. d. Kvvle dwakrál do roka. 5-
Obywateié antilští užíwají listw ku koenní jídel, jakož i

jejídi malwic.

P. citroUslý. M. pimentoides Decand. M. citrifolia

Poir. Bo{. cab. t. 118. DlisscLd. suppl. 5. t. 19. Pékný
slrom ; rozhy oste -iboké, i se stopkami lysé; listy wa-
jené, kožowité, neprosvvílawé, lesklé; stopky úžlabiko-
wé a konené, roztrojenplatnné ; kwly na patero kla-

né, w rozporách sedawé, ostatní slopekouané ; mahvice
elipsouité, — INa Ostrowech karybejských, Guadalupé,
w Indii wýchodní se sází. 5*

Nezralé a usušené plody podobají se kii wsehodiutí, aCkoli

TÍdko do obdiodu jjriiliázejí.

CepiCnice. Calyptrakthes. Kappeh-Myrte.

Kalich trubky obwejité, kraje ped rozvvilítn ce-

lého, za rozkwítání obíznutého a co wíko poboní
padajícího. Plátky žádné, anebo 2— 3 nejmenší. Tyinek
pemnoho : nitkj vvláskowiié, prašníky drobné, kulowa-
té, 2pauzdré. Cnlka jediná. Blizna jednoduchá. Wa-
jeník 2—Spauzdrý : pauzder w kaut stedním 2waje-
ných. Malvvice pomeláním Ipauzdrá, I — 4semená.

Stromy karybejské nebo brasilské; listy perenožebré; stopky
ližlabíekowé, ninoliokwté.

C. koenná. C. aromalica Hdlair. pl. ns. t. 14. Ke
O' zwýší ; listy stíné, srostlé, podlauhloeliptiné, nejly-

sejší, asi V dlauhé, V2' široké; stopky úžlabíkowé nebo
konené, dwojaté, prodlauzené, latnéné ; plátky 2— 3,

zelenawé. — W Brasilii po pralesech- 5*
Paupata welnii koienná prý se potebují niisto lirebíku.

KrySkowf.c, Syzygium.

Kalich trubky obwejcowiié, kraje pícelého nebo
wykrajowanolalonalého. Plálkinv 4— 5, píokraublých.
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Ipritých, obíznutvch a pak padajícírh. Tyinek mnoho, pro-

Jilych. nlka J. Bli/.na jednoduchá. Wajeník ípaii-

zdrv : pauzder chudow.ijecnych. Malwice Ipauzdrá, I
—

luálosemenná. Semena kulowatá. Dlohy nejwtsí. duž-

naté, polokulowaté. Koínek malý i pod prostedkem
dloh wynikající a jima pikryly.

Stromy nebo ke staroswetské, lue^iobratníkowé. Listy stíC-
iié, lysé. Stopky úžial>íkov<é nebo konené, diodioliCfné.

A'. wykrQJentjt S. Jambolanum Dccand. Perim - Njara

Rlued. ó. 1. 29. Jambolana Rumph 1. 1. i 2. Jamholifera

pedunculata Hoult. si/st. I. t. I. y^ 1. Eugenia Jambo-
lana L(im. Calypthranles Jambolana JfUld. epinice \vy-

krojená Presl. Strom zwýší 'iO', kmen tlustý, bílý, ko-

ien korenný ; listy wajené nebo obwejité, peenože-r
bré, kožowilé, ó" dlauhé, 2" široké, hoké a koenné;
kwiv drobné, zelenaw bílé, newonné, na wrcholících

lalowilých, bn-nýoh, poboních anebo konených ; ka-

lichy pínejcelejší ; owoce jako malá slíwu, skoro ledui-

nowité, Imaw erwené, duinalé a štVnvnaté, náuinné a

koeoné ; jádro prudké a hoké. — W Indii wýchodní
welmi obecný. Zra \v srpnu a zái, 5- •

Wbec oblíbené owoce. Zwarenina z kúry proti bc-dláui, ko-
en na prášek rozinelncnj proti plynutí bíidia. Díwí twrilé, drob-
Dowlákeoné, užitené.

A'., hebíkouuj S. caryophyllaeum Gaert. I- 35. IMyr-

tus caryophyllata Lin. Calypthrantes carvophyllata Pers.

Strom wtwí oblých ; listy obwejité, pilupé nebo wy-
krojen, píkožowité, netekowané; slopky wrcholinato-
chocholiené, roztrojené, konené ; kalich obwejcowity,

wykrajowanozubalý. — Na Ceylonu \v lesech. 5-
Toho stromu kra ped njakým cascui w lékárnádi se dio-

wala a korau kassie hebíckowé (cortex cassiae caryophjllatae) jiae-

itowala. Urúžd, popuzuje, zahiwá a posiluje.

HEBÍKOWRe. Cakyophyllus. ÍNagelbinbaum.

Kalich trubky wálcowiié , kraje 4dílného, Plátky

epicowité na konci spojené jako u kryškowce. Tyinky
prosté; na 4 šiky ro/postawené a pipewnné na hrázku
^úhelnau wedló uštiW kalichowých. Wajeník 2pau-
/drý: pauzder 20\vajených. Bobule 1— 2pauzdrá, i —

2

t-emcnná. Semena wálcowiiá nebo polowejcouiiá. D-
lohy tlusté, dužnaté , vvn poddulé, u wnil rozdíln
rhobolnalé. Koínek ze stedu dloh wyniklý, rowny,
nahoe dlohania zkrytý.
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Stromy. Listy stHfné, kožowité, teCkowané. Wrcliolíky ko-

neíné anebo w rozporádi prídiodioliené.

H. Iwrennij. C aromaticus Lin. BlaL 1. 338. Gaert.

t. 33. Sonner. voy. /. 119. Lávu t. 417. Plenic t. 22,

Hayn. 10. /. 38. Dlisseld. 13. t. 5. Eugenia caryophyllata

Tfínnh. — Rosil. 2. ob. ó8. Hebíek krámsky Mat. Wel.

184. Strom ozdobný, nejastji 2b-30' dosahující; kmen

pímý w prmru l' 5 koš obšírný, ponkud bomolowi-

íý? rozhv stíné, slabé, lysé. hladké, nepatrn tupohra-

né, šedé; rozewené ; listy stíné, kopmate nebo po-

dlauhlokopinaté, obak zakoníte, dole ostro, na konci

tupé, ncicelejší, ponkud jeabaté obak nejlysejsj, na

líci tmawozelené. wezpod bledé, leskle, rownobezne pe-

enožebré, 3" dlauhé. I'/*" široké í apiky o '^ nebo 'li

kratší listu ; wrcholík konený, listu kratší, dwakrat roz-

troiený: stopka a stopeky oblaunké , tlusté , stricne.

klaubnaté. nejlysejší; kalich barwy krwawé
:
trubka wal-

cowitá, podlauhlá, dole baatá; ušty 4, kopinate tu-

paunké. dužnaté, podduté ; plátky 4, mnohem delsi u-

štw zaokrauhlých, pršiwých ; nitky nitowite? prasniky

drobné, ?.lutawé; nlka a blizna jednoduchá? malwice

wejiiopdluhowatá, erwenaw hndá, ušty ztwrdlymi

wnená, Ipauzdrá; semeno wejcovvité, žlutawe. — Po

místech vvelmi suchoparných na Ceylonu ostrowu; nyní

pesazen na ostrowy africké a amencke meziobraini-

Od toho stromu pf i.J.ází hfchick, koení w k-i-J-yní^' w&bec

známé, a není nic jiného nežli paupata ili
"e'-"!,^,''^

^I'^^*"

J"''
aC ideji, potebuje se nezralý plod, malka hreb,ckowa Strom na

zaátku dešfw, t. w kwetnu, xvyráží a
''««f

.""«/«. ''7,"'/.°*
mdící. li mají paupata welikost, jakowau hebíek ma mít., a jsau

bled žluté anebo erwené ; tenkrát se Cesaji, pi cemz na wrd.olí-

cch koneCné jakožto nejsilnjší se nediaji stati, aby uzrály, jezto

pak samy sebau opadawse nowé dawají strmky Jeden strom muže

50 liber hebíku dáti. NejradSe rostau w pudg erné se štrkem,

w 10-12 roce již nesau, a svzdy po 4 leted* dawají hojnau sbírku

od íjna až do prosince. Strom dospwá k stáH 100 let, a e^krat

sotwa 2 mužowé w,ol>au jej obejmauti ;
obyCejn. dosaimje o>'ko hO

let, protože pi sbírání mnoho wtwí se poláme. Tez hau.enka

bílá vve dríwí pebVwajkí mu §kodí. Sebraný hebíek namoí se do

welé wody, pak sé rozhrne na cihly, listím pikryje, a nkolik dní

po sobg pauští se na nej kau, Cfmž zhnedne. Dobe usušeny a tebas

lernS musí zCerwenati, když se do nehtem škrábne. W Judu wyd.o-

dní nehrubg se potebuje, leda že s tabákem se kaurí. W KwropP

již wíce 900 let se potebuje. Pawel Ag.netta nejdríwe jeho se znn-

fíuje. Caryophyllus Pliniw nepod.ybne jest kubeba. Owoce uzrále

a usušené, matka hebífkowá, jest mén koenne. Z hrebíCku ob-

zvlášt dobSwá ne silice hc6^/.oi<í, olejtk hlebtCkouy, netoliko ví

lékaistwí užiteCný, anobrž k dlání rozdílnýdi wouawek.
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Mart j. Eugbkia. Eugehié.

Kalich Irubky zakulatk^, kraje až k wajeníku
-idilného. Plátkinv co ušlúw kDlieliowych. Tyinek pe-
mnoho. Wajenik 2—3paiizdrý: pauzder ninohovaje-
ných. Malwice zakulatlá, kalichem wnená, zrahi I-,

poídku 2pauzdiá. Semena 1— 2, zakulatlá , hrubá.

Kel dloh nejtlustších, slepených, koínku nejkratšího,

sotiva oddleného.
Stromy nebo ke karybejské a americké. Listy jako u inyrty

a poinyry. Skoro 200 rodii.

M- brasilskij. E. Michelii Lam. Eugenia Mích. nov.

gen. 1. 108. TUL pis. t, 4í. Myrlus brasiliana Litu Plinia

rubra TJn. Rl. pedunculata Lin. f. Curt* bot. viag. t. 473.

Strom ozdobný kmenu ló' wysokého ; rozhy oblé, lysé
;

listy krátkoapíkaté, wejité, píkopinalé, lysé, lup za-

konité, 2" dlauhé, l" široké ; 6t(jpky teníké, úžlabí-
kowé, píojedinlé, ikwté, listu kratší ; ušty kalichowé,

wejitoki)|)inalé , žláznatolckowané , zaubkowané, pod-
hnuté; plátky též podhnuté, obwejité ; tyinky kratší

plátkuw; nlka delší tyinek: malwice zwící tešní, er-
wené, 8žebré, Isemeané, hružlaté. — W Brasilii ; sází

se na Martinice, kdežto slowe Cerisier de Caycnnc. 5.
Owoce západm a dníti líbeznjdj dáwá syrup, zjiiisob wfna

a ocet.

M. tekmi. 2. Chekan Molin. Chekan FoiilL 3. t. 32.

Ke 4' zwýší ; kmen asi 2" ztlauští; kra tlustá, hndá,
díwí bílé; wlwí mnoho, welnii rozdlených; rozhy
oblé, žláznatobradawikaté ; listy slíné, krátkoapíka-
té, eliptiné, obak ostré, nejcelejší, nejlysejši, kožowité,

na líci tniaw zelené, wezpod bledé, peenožebré, žláz-

natobradawikowané, neproswítawé, 8"' dlauhé, 4'" širo-

ké; stopky w nejhoejších úžlabíkách ojedinlé, Ikw-
té, listu delší ; trubka kalichowá krátká, ušty wejitoza-

okrauhlé, ostré, žláznaté, brwitopýité; plátky delší u-

šlw, obwejité ; mahvice kulowatá, 5 " dlauhá, a sko-

ro taktéž tlustá, wn erná, uwnit bílá ; semena 2,

srdcowitá, pízpleštilá, " dlauhá a široká. — W Chi-

Kra erstwá nastrauhanú a wytlaena dáwá šfáwu, jížto s wo-
dan siiiídiané potebují ku kaiipání ocí, kterým welmi prý prospíwá.

Též zwaeninu z pupenuw pridáwají do kaapelí, ježto wšecky zpsoby
bolestí zapuzuje.

Jambosa. Jambosa* Jambose.

Kalich trubky ihowité, dole ztenené, lisli nad
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wajenik prodlauženého, rozšíeného, obwcjilého, kra-

je na twero klaného s ušty píokrauhlýini. Plátky 4

L konce ústí wyniklé, široké, podduté, tupé. Tyinky
pehojné, delší plálkw, prosté, tuhé. Cnélka niowitá.

Hlizna jednoduchá, oslraunká. Wajeník mnoliopauzdrý,

mnohowajený. Rlalwice I—2seníenná, kalichem rozší-

eným a zbobulelým, chuchlalodužnatá, na konci šomo-
lotá. Semena hranatá: dloh tlustých, dužnatoroho-

witých, po kraji slepených, koínku píwálcowitého mezi

dlohama zkrytého.

Stromy inJské. Listj' stíCné, nejkratseji apfkaté, iiroswfta-

wP tekowané. Wrcliot/ky boCiií a konecué, listu mnohem kratší,

diudokwSté, stopeSek st/nýcli a koneCnjch. Kwty bezlistenné, lán-
katé. Plody weliké, jedlé.

J. obecná. .1 vulgaris Dccand. Eu genia Jambos
hin. Lam. 1. 418. /. 2. E. Janihoo Ro.cb. Dclaun.

herb. am. 1. 77. Myrtus Jambos H. B. ct kunth. Malacca

Schambu Rheed. 1. t. 17. Strom znamenité wýšky s

kmenem ztlauští muže, korau šedau, wlwemi tlustými
;

listy stíné, pekrátkoapíkaté, kožovvité, pewné, kopi-

naté, zdélené, (i" dlauhé, V-í' široké, nahoe zakonité,
tupaunké, nejcelejší, na líci tmavvé zelené, lesklé, we-

zpod bledší, peenožebré, nejlysejší, newonné, chuti ko-

enné a lahodné ; z boku smítkw poidku z úžlabíka
wynikají stopky stíné, rozsochané, 4kwté, oblé, nejly-

sejší 5 stopeky stíné, se siopkau a kalichem pomocí
klaubu spojené; trubka kalichowá, nálewkowitá; ušty \,

na pi okrauhloelipliné, po kraji mázdité
;

plátky 4,

bílé, newonné, zaokrauhlené, bélawé, delší uštvv kali-

chowých ; mahvice zakulatélá, zwící slepiího wejce, žlu-

tá, kalichem wénená ; slupka tenká, dužnina blawá,
šáwnatá, sladká, ržemi zapáchající ; semena 2hraná,

dužíninau zelenawau , zahoklau obklíená. — W In-

dii wýchodní planá, kdežto také a jinde mezi obrat-

níkoma se sází. Kwte od února až do erwna. 5'
Plody pr» zapadl ržemi slowaii jablka ružoivn a wfiSec se

jedí. Kru trpkau a semena koenná a ostrá potebují proti beliaw-

kám, list dáwaj do kaupelí, kwSty zakysle zapádiající zaduláwají do
cukru a w zápaltivvýcli nemocedi užíwají.

./. hrubolisíá. J. macrophylla Dccand. J. sylvestris

alba Jtumph 1. í. lO. Eugenia macrophylla Lam. E. alba

Roub. Pedešlé welmi podobná; listy wejitokopina-
lé, dole tupé, nahoe zakonité; wrcholíky boní, swa-

zené. — W Indii wýchodní podlé ek we slinu.

Owoce twrdží, mdlejší a zaboklé, w l&H srajTcí, nejí se tak
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fasto jako pedešiélu) rodu, nSkdy se zadeláwá: zwící býwá jablka

^kebo ntišpule.

U J. wodnatd. J. aquea Roxb. Humph I. t. 38. /. 2.

trom krncnu nejastji kiwého, co stehno tlustého,

i jako mírný šweslkowý; listy wejilé, ostré; wrcholí-

y boní, zkrácené ; slopeky kwtu kratší ; blizny na

kvvero klané; owoce zplešlilé, drobné, co tešn e-
ené, lesklé, jakoby klowatinau potažené, dole tenší a

ahoe hružlaté, klobankowit rozšíené. — W Indii vvý-

odní. 5 •

Plody pknélío pohledu mují diut a zápacli spatný, t. docela

dnaty, wýborn ale jako liihice iiasí žíze. Sprostéimi lidu jsauci

bryiii wariwein a majíce pkný pohled mezi tiir.tw zeleným listem

jnŠ se sá/.í w zaliradádi a polí. Ji. Jest odrodok špatnjší bílý w
rku t. Iist0|)adu a prosinci zrající.

J. erná. .1. malaccensis Decand. .1. nigra Ramph I.

1. Eugenia malaccensis Lin. Corr. an. mus. 9. /. 25. /.

. Myrtus malaccensis Sprcng. Rosil. ob. 2. 57. ivýk. 3 —h
lod). iNati-Schambu MíC/. 1. t. 18. Strom zwící jambosy
becné, kmenu ale tlustšího s korau nahndlau, ne-

rownau; listy VU dlauhé, co dlaii široké, wejitokopi-

até, obak ztenené, peenožebré, lesklé, zakyslé; wr-

holíky poboní, zkrácené; owoce na Jiroznech wtší,

hruškowité, wíce nežli 'i" dlauhé, a 2" tlusté, na ho-
e s uzly a tmaw erwené , takže wyhlížejí jakoby
erné. — W Indii wýchodní. Kwéte 2— 3krát do ro-

ka. 5.
Dužnina tolio owoce jest bílá a sáwnatá, diutná jako winn-

ky, takže tomu owoci dáwají pednost ped jamboskaini domácími,

alespo jsau mSkcí, zuby po nich tak snad newysedají, Cerstweji

ale hnijí, a tudyz nedují se tak dlauho chowati. Na AmboinC jest

obyejnjší než jambosa domácí , aniž se sázf, neboí rozmnožení
stromu toho ziistawuje se neto]iýrfim.

J. domácí. J. domestica Riiniph I. L 37. Solwa

od pedešlého rozdílný. Strom zwící jablon, koš mír-

ný, zakulatlý, tmaw zelený, lesklý a hustý , takže w
nm není widéti lowka ; kra hladká, Sedá ; listy wej-

ilé, zakoníte, zde'lí pídi anebo stcwíce a iVs dlan
zšíí, nakyslé a trpké; kwty na boních wrcholících,

wyhlížející jako jabloíiowé, jsau ale wtší, )asn erwe-
né, a tyinlcy z nich wisi jak erwená šttka s prašníky

modrošerými ; kwty na weír padají, takže zem jakoby

ržemi postlaná wyhlíží ; owoce obwejcowilé, erwené,
nahoe se 4 uzly od uštw kalichowých pochodícíini,

jest také bílé a mcrhowané; slupka pelcnká, dužnina

tuhá, jako broskwowá, a w ní semeno chestající, weli-

L
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\íét dewnaté, bezchutné, nkdy jsau 2 ano i 3, nkdy
docela zchází; ím menší semeno, lim lepší owoce. —
W Indii wýchodní stí sází. Kvvte w dešliwých msících
t. erwnu a lipnu, když listy opadají, naež nowý zlu-

tawý list wyraší a tolik kwtw, že strom zdaleka ja-

koby erweným suknem pikrytý se wyskytuje. Zrá w
prosinci a lednu anobrž až do kwtna, 5*

Owoce to náleží k nejlepším ; woní co riižowá woda, cliutná

sladce a náwinue, takže se ho ani dost nemíiže najísti ; též jest

welini zdráwo, obzwlAšte dobe žízeíl hasí, a tiidyž i w nemocedi zá-

palCiwýdi jtí podáwají. Jedí je nejwíce surowé, také ale s wínem a

cukrem dušené. Jestli owoce pezraje, zCerwowatí : w jádru dlají

se malí erní braukowé, kteí wyletí, když se wyízne. Semena roz-

sazují se wíce netopýry nežli leniwým lidem. Díwí toho stroma

jest sice twrdo, ke stawní se ale nepotebuje. Obyejn strom ten

sázejí okolo domiiw, protože dáwá mnoho stínu; w noci jest ale

obtížen pro netopýry, kteí owoce rádi žerau, protož jej ítmi pi-
krýwají.

J. nachoivá. J. purpurascens Decand. Eugenia pur-
purea Roxb. E. malaccensis Smilh. exot, bot. t. 61. Jam-
bos malacký (bez citátw) Rostl. 2. st. 398. ob, 56. tvýk.

í. 2. Podobá se jambose erné welmí; listy eliptiné, dole

zaokrauhlé, nahoe tupé^ 5—6" dlauhé, 6" široké, nej-

celejší, hladké, tekami mnohými, proswilawými opaluné ;

apíky 4'" dlauh« ; ze smítku wynikají pod listím stepky

hroznowit rozdlené, silné, nejwíce rozsochané oebo
rozlrojené ; kwty klaubem pipewnéné ; kalich trnbky
kulowatoobwejité: uštúw 4 zaokrauhlých, nejtupjších;
plátky 4, eliptinookrauhlé, uštw kalichowých dwakrát
delší, wysoko erwené ; tyinek mnoho pímých, tikrát

delších nežli plátky, nifowilých, erwených ; prašníky po-
dluhowalé, žluté ; nélka delší tyinek, niowilá, tlustá.

— Na Ostrow S. Trojice, kdežto nepochybn prospívvá

jako pedešlí rodowé, 5 •

Podadí 4.

KRASOSTROMOrmÉ. BARRliNGTONIEAE.

Krasostrom. Barringtonia. Barringtonie.

Kalich trubky wejcowité ; kraj 2-, ideji Sdílný : u-

štúw wejitých, tupých, poddutých, stálých. Plátky 4

weliké, kožowité. Tyinek mnoho mnohoadých : nitky

dole w kraužek krátký srostlé. Cnelka niowitá s bli-

znau jednoduchau. Wajeník ipauzdrý: pauzder 2wa-
jenýcli. Malwioe hrubá, dole baíiatá, wzhru jehlatco-

witá, lyrslnná, krajem kalichowým wenená, zralá Ipau-
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zdrá, wlíknatá. Semeno wejcowitokiilowaté, wisulp, wzhú-

ru xlenené ; kel bezbílený, eliptinokulowatý ; koínek
hoení; dlohy zluha slepené.

mí K. indskíj. B. speciosa Lin. Cook it. germ. 1, t» 2i.

IB. Butonica Forst, grn. t, 38. Rostl. 2. oh. 80. Butonica

Rnmph 3. t. 114. B. speciosa Lam. Conunersonia Sonn.

\)Voy. guin. I. t. 8. 9, MUL t. 7. Mammea asialica Lm. Mi-

rtraria Commersonia Gintl. Strom ztepilý, wšech w pe-
iozdobné kwten obratníkowé wynikajících, nejkrásnjší

ihustými a široko obsliujícími ratolestmi wšude kwílim

Knejwtším, nejkrásnjším, nachowau a blostnau barwau

jse stkwjícími. protkanými. Kmen ztepilý, tlustý, pímý,

I s korau popelaw hndnu, lysau, brázdikowanau ; w-
jUwe odstálé, oblé, rozsáhlé, pnprohybané, rozdíln roz-

pcllené, korau rozsedalau pikryté, na konci listnaté; listy

roztraušené, smstnané, nejhoejší skoro peslenéné, se-

dawé, klínowité, tupé, nejcelejší, odstálé, 1— I V/ dlauhé,

6— 8" široké, tlusté, kožowité, nejlysejší, lesklé, syt ze-

lené ; kytka konená, pímá, dlauhá ; stopka oblá,

píhranatá, hladká, píprohybowaná, zdélí J'; stopeek
patero neb dwadcalero Ikwtýrh, roztraušených, oblých,

hladkých, odstálých, na pí díauhých, co brko husí tlu-

stých: listeny píokrauhlé, hladké, nejcelejší, sedawé, o-

jedinlé u dola stopeek í kwty nejwtší, proswítaw
bílé, welmi wonné ; tyinky dole blostné, proswítawé,

na konci nachowé
;
prašníky ryzé ; nlka blostná, na konci

nachovvá ; plod rezawohndý, zwící psti ano i dtské
hlawy s krkau tluslau, wláknatau, ; semeno twrdé, má-
lo sliznaté, bezchutné. — INa pomorí u wýlokw ek me-
zi obratníkoma w Asii od pomoí ínského jižnjšího po
Ostrowech moluckých až na Oslrovvy spolené, pátelské

a marchionské w ftloi jižném. Kwty w noci se olwí»

rají, a ráno již padají. Zraje w dubnu a kwtnuí oe-
chy na pomoí upadlé nebo z moe wywržené brzo

khí. 5
Listy potebují insto mis, na ni<Již rozdílná jídla obzwIástS

ryby roznášejí; mladé obzwlášte s ryliami jedí; jsau ale zalioklé a

neweliiii lahodné. Jádra na pracli roztluCená slauží |>roti ujímáni;

iiiajtkowé ínští plody zelené nakyslé cucají k uhašení žízn. Též je

uwThiijí do wody, takže^ pak ryby jich se nažrawše se omamují a

saadou lowiti se daj /nowé na Žáwe dlají z nich zpsob klibu,

jímž natírají deštníky, diíwe olejem skoCcowým napuštné.

K. hroznlnij. B. racemosa Blum. Kugenia racemosa
Lfint. Butonica sylvcslris alba Rnmph 3. /. 116. Samstra-

vadi Rhfcd. \. t. (5. Strom náramn wysoký, kmenu tlu-

stého, kúry šedé, hoké, kysele zapáchající, díwi žlula-
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w bílého a hustého ,• listy na konci rožeh shlanené,
hvvézdovvit rozpostawené, klínowifopodlauhlé, aakonii**,

zejkowané, pídi delší a zšíri dlané, hoké, winnýcni jahU

ky zapáchající, staré kruché jako sklo a upadše zsluwii-

jí po sob na vvétwích weliké bradawice ; kwty na roz-

hách pedlauhých (3— ), odwislých, kyselé, newonné >

kalich erwený, 2— Sdíinjž
;

plátky i, tlusté, malé, zele-

nawé bílé; tyinek pemnoho, brunátných; ])l()d wej-

cowitý, jehlalcowitý, 4boný, nejtupjší, 4" dlauhý, 'í"

tlustý, bled cerwený, tenkoskoepný, ušty kalichowými

wnený, po chuti a podstat žaludu podobný. — VV

lesecli wlhkých na Malabaru. Poád kwle a zraje a we-

iikého stáí dosahuje. 5*
Listy jedí jako zeleninu, ze šfáwy a oleje paltnowélio dlají

mast proti swralju
;
jádro roztluíSené s cukrem a podiiiáslíin proti Ití;-

hawkám, se zázvvorein a Sfawaii limaunowaii proti tuliawce, s wfneiii

proti hryzení, s wodau proti zlaté žíle, s moem proti jedu. Paut-

níci pohanští powsují kwStaucí nebo plodonosaé hrozny na krk a

poítají podlé nich modlitby jako na rženci.

WlSELEC. StRAVADJUM.

Znaky jako u krasostromu, kalichowý kraj ale i-

dílný, stálý: vvajenik 2pauzdrý: pauzder 2\vajecných >

plod podluhowatý, iboký.

/K erivanj. S. rubrum Pers. Kugenia acutangula

Liin. Barringtonia acutangula Gaert. t. II i. Butonica syl-

vestris Riimph 3. t. 115. Tjera Sanistravadi Rhced. 4. 1.

7. Strotu ohromný; kmen ztlaušlí a zwýší muže; listy

klínowitopodlauhlé, zakoníte, nepatrn pilkowané, /i'

dlauhé, proti konci zšíí dlan ; kwty na hroznech ko-

nených, 2' dlauhých, odwislých nachowé; tyinky tak-

též barvvené, mnohem delší; owoce 2—3' dlauhé, 2"

tlusté, tyrhrané, hran bitkých, krajem kalichowým wn-
ené, hndé, díwc sladké, pak hoké a nepíjemné ;

jádro iboké, krkau wláknatau obklíené, nejedlé, leda

díwe leželo we wápenné wod nebo lauhu. — INa Ma-
labaru a Molukách na místech bahnitých. 5 •

Listy mladé zahoklé obyCejn co salát se jedí ; kúru pote-
bují proti swrabu.

WlSLOBOB. GUSTAVIA. GUSTAVIE.

Kalich trubky ihowité, kraje celého neb 4—6—8-
lalokého. Plátkw 4— 6—8 wejitých, pístejných. Ty-

inek mnoho, dole jcdnobratrých, na nelity plátkowé

pirostlých. Wajenik 4 —Bpauzdrý : pauzder ninohosc-
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'fnennytli. Cnélka krátká. Blizna lupá. Tobolka wej-

ipowitá nebo zakiilalJ, •> —(ipauzdrá, kožowiiá, bczeblo-

i^ná ,
památkau kalichu šoruolatá. Semena w každém

|}au7.dru nemnohá, wpjcowitá, blanau kožowitau odná,
nrau pupení dlauhau, asnalau na semenici stední
ow-šená. Kel du/natý. Dlohy 2, weliké, pistejné,

ivn naddulé, wnilí* ploché. Koínek tupý, bolwa njíci.
.Stromy. LisCy strídawé, weliké, netekowané, pilowané nebo

ejcelejší, lysé. Hrozuy kjunené, diudokvsté. Kwety 'ilistenné, bí-

ozdobné.

//". nádherný. G. auguslaZ/z. avioeti. 8. t. ó. Piri-

»ara augusta H. B. et Kunth. Japarandiba Ma7'cg» U 109.

'^iso t. 112. Strom 20— 30' zwyší s korau .šedau a ne-
inobými wtwcmi ; listy shlauené, podlauhlokopinaté,

pkoncilé, dt)le welmi zaužen , blanowit, obdáln a

>stre zubaté, l' dlauhé, 3 prsty široké; hrozen obyej-
:li 3k\vtý ; kwty weliké, pkné, jako rže, asi 3 pr-

ílw zšíi; kalich celý lysý; plátkw 8 bílých, na konci
ccrwenawých ; tvinek ninolio kiných ; owoce wlší ja-

blka, šedé, u wnilr žluté; semen mnoho podluhowatých,
srditých, jako lískowé oechy žlutými wlákny odných.
— W SurinaiuUf Nowé Granad a nepochybn i w Bra-
silii. 5>

Owoce nejedlé. Listy prospíwají w diorobádi jaternídi. Slowe
menlrílo bnco.

JV. ozdobný. G. speciosa Drcand. Pirigara speciosa

H. B. ct Kunfh. Listy podlauhlokopinaté, zakoncité, do-

le zaužené, nejcelejší, kožowité ; kalich pícelý i se slo-

pekami a wajeníkem plsnatý; kwty o 6 plátcích. —
U Marikity w [Nowé Granad.

Chlapci owoce tolio najedše se celí zežlutnau, po 1—2 doedi
ale opt barwa ta ^se ztratí. Slowe Chupa.

JF. baatý. G. urceolata Poit. mem. mxis. 13. /. 5.

IVa clewrených místech ke 4— 10' zwýší, w lesech ale

strom iO' wysoký, tlustý, pkn košatý, diwí bílého,

luhého ; listy podlauhlokopinaté, tupé nebo píostré, bla-

nowit, po kraji obdáln pí*ípilowané, 6— ló" dlauhé;

hrozen 2— 6kwlý ; kalich kraje celého lysý; plátkúw

C- 7, wajených, tupých, 1" dlauhých, bílých, wn ná-

ržowlých; tyinek mnoho wehnutých, wonných ; plod
kožowitý, bezkídlý, zelený jako marhan ili granátowé
jablko ; semena nemnohá zwící bobu wisí na še pu-
pení zkiwowané. — W Guian a na Kayen. Kwle
a zraje celý rok. 5-'R-

Cerstwé dríwí nesinrdí poražené ale po nkolika dnedi wydá-
W& silný pu<-ii a tady slowe hois puant. Dlají z ulio dubré obrue*
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Tf^. tweroplátkowý, G. tetrapetala Raeusch. Pirigara

tetrapetala AubL t. 192. Strom pekrásný, 20— íiO'

zwýší; kmen 3— 4' w prmru s korau šediwau ; díwí
bílé, husté, hebké; hsty podlauhlokopinaté, zakonilé,
doie zaužené, pilowané, delší stewíce ; kwty konené,
po 5—6 pohromad na stopkách krátkých, skoro de-
wnalých , s nkolika hsteny, weUké, pekrásné, bílé,

asi 4" w prmru, zapáchající jako liliemi; kalich nálew-

kowitý : kraje o 4 uštech okrauhlých, tlustých, poddu-
tých; plátky 4, okrauhlé, eabaté, na konci erwena-
wé ; nlka krátká, žlutawá ; blizna tlustá, 4laloná, hra-

natá; tobolka náryšawá, zwicí jablka, s welikau šonioU

kau na konci, 4— Gpauzdrá ; w každém pauzdru semea
5— 6, wejcowitydí, zwíci pistácek, neprawidelných na š-
e wijawé. — Na Kayen a Terra-Firm. Kvvte a zrá

na zaátku jesen. 5*
Powahy iná jako pedešlý.
Pimlck. Pokolení následující podobná myrtowitým pro plod

bobulowitý, jichž ale pro semena neznámá nelze wuditi.

Kruchowc. Catisga.

Kalich trubky wejcowité, kraje izubého, se zuby
drobnými, ostrými. Plátky neznámé. Tyinek mnoho (ji-

nak neznámých). Malwice pomarani podobná, kulowalá

nebo wejcowitá, krajem kalichowým wnená, Ipauzdrá,

Isemenná, krky dužnalé, tekowané puchýky sili-

natými.

K. pí-mowý. G. moschata Aabl. t. 203. /. í. Strom;
listy nejastji stíné, wejtitopodlauhlé, celé, zakoníte,

nejlysejší, proswílaw tekowané j w úžlabíkách býwá
nkolik plodw pohromad, kulowatych; silice w pu-

chýcích powrchních zapáchá pížmem ; dužnina bílá, wlá-

knatá a w ní semeno iwrdé, kehké, s jádrem naryša-

wlým, rud žilnatým. — W Guian. Jva-catinga. 5 •

K. koenný. C. aromatica Aiibl, t. 203. /. 2. 3. Po-
dobá se pedešlému

;
plody podluhowalé, limaunu podo-

bné, jejichž silice bazalkau zapáchá. — Tamtéž. Goya-
wa-rana.

ZlPAŠNÍK. FOETIDIA.

Kalich trubky polokulowalé, lyrboké, kraje na 4

klaného s ušty w paupti chlopnitými, pak stálými, pod-

hnulými. Tyinek mnoho mnohoadých: nitky wlásko-

wité, prosté. Cnlka niowitá. Blizna na lwero klaná.
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iBIaIwice wysclilá, twrdá, oechowilá, nepukawá, nahoe
Iplochá, dole tup tyrboká, ápauzdrá: pauzder 1—2-

Z. maskarcnsktj. F. mauritana La7n, t. 419. Jncq.

'rag. t. \\' /• 4. Strom ztepilý; dríwí Iwrdé, smradla-

Wé, poražené wyichnaucí, wlwe snistnané, skoro pe-
lenéné, oblé, na konci nesaucí listy kožowité, wejilé,
—3" dlauhé, hladké, bezžebré. — Na Maurickém a

urbonském ostrowu. 5*
Dííwí pro twrdost welini wáženo, a blawn se dlá z nho

náadí jako u nás z oecliowého. Slowe hois jmant.

MnohoschraS. Gareya.

Kalich trubky wejcowité, kraje 4 dílného. Plátky 4,

wejité, podduté, rozložené. Tyinek mnoho : nitky ni-

owiié, prosté, dole s plátky w kraužek spojené, wn-
Sne neplodné; prašniky plodné wejcowité, 2pauzdré.

nlka niowitá. Biizna hláwkowitá, nepatrn 4zubá. Mal-

wice kalichem kornatá a jeho krajem wnená, mladší

4pauzdrá, dužnatá, mnohosemenná. Semena vvajená,

smáknutá.
Stromy nebo byliny. Listy stídavé, peenožebré, netekowa*

né, lysé. Kwety obšírné, bílé.

M. bylinná. C herbacea Roxb' t. 2(7. Bylina nízká,

koene dewnatého, mnoholetého, z nhož wychází n-
kolik lodyh nkolikopalených 5 listy krátkoapíkaté, ob-

wejitoklínowité, pilkowané , 4— 8" dlauhé ; kwty na
krátkých hroznech peweliké, krásn erwenaw hndé ;

nialwice l" tlusté. — W Bengálu. "4-

Rostlina w tom rádu pro bylinnost znamenitá.

M. jrdowatá. C. arboiea Roa:b. t. 218. Strom mír-

ný s wtwemi mnohými neprawidelnými, korau hndau,
díwím blawýu), tžkým ; listy králkoapiné, obweji-
toklínowité, sotwa pilowané, delší J' a širší ^\x , se silnau

žilau a mnohými žebry; klasy konené, chudokwlé;
kwty sedawé, smradlawé; plátky 4 tenké, zelen prauž*

kowané; tyinek pemnoho; nlka dlauhá ^ owoce jako

hruška, kulatjší ale, zelená a lesklá, s krkau dosti tlu*

stau, dužninau cclislwau, blawau; semena podluhowa-
tá, erwenawá, asi ^"' diauhá, po chuti kaštanm podo-
bná; plody nezralé pelwrdé a smradlawé. — W údo-
lích Indie wýchodní. Kwte w kwtnu a erwnu. Zrá
w íjnu a listopadu. 5*

Akoli plody zralé jsaii dosti sladký, nejedí jidi pro jedowatc

antinky. Diwocí kauci rádi žeraii jeho kru. protož ji lowci potebují.



cos

DwauíIadka. Glaphyr'ia.

Knlich kraje Maloného. Plálkw ó. Malwice 5-

pau/.drá, ninohosemenná. Semena we wšakém pauzdru
dwojad pipewnná.

Striuiiky indské. Listy stídawé, drobné, palistnaté. Stopky
dmdokweté, úžlabckowé.

D. hskulá. C. nitida Jacks. Trans. soc. lin. 14. p.

128. Ke jmním a listím podobný k myrt, listy jsau

ale drobnjší a tužšíj obwejilé, sotwa l" dlauhé^ skoro
bezžebré. — INa wysokých horách w Benkulu ludie wý«
chodní. 5 •

List potebují místo aje.

K^ÍŽOlSLKAt GrIAS>

Kalich trubky s wajeníkeni spojené, kraje malého,
na twcro klaného, tupého. Plálky 4, kožowité. Tyi-
nek mnoho, pipewnných na ter lweroný: niikydole
w ptinásobné ad srostlé, wnitní nejkratší; prašníky

ledwinowité, nejmenší. Gnlka žádná. Blizna križowitá,

ukrytá tyinkami vvehnutými. Oech wejcowitý, 8-

brázdý, kalichem wncný; jádro podlauhlé.

K. kmenokivlij. G. cauliflora Lin. Malus Persica

Sloan. 2. /. 217./. I. 2. Calophyllum P. Brown. t. 245.

Strom asto 50' zwýší, skoro newtewnatý nebo s wt-
wemi jednoduchými, krátkými } listy krátkoapíkalé, wi-

suté, 2— 3' dlauhé, 6" široké, podlauhlé, dole klínowité,

nejcelejší, žebernalé, swraskalé, lysé, leskuté; kwty z

kmenu asi 2 nebo 3' pod košem wynikající; stopky nej-

kratší, šupinaté, mnohokwté ; stopeky krátké, shlaue-
né, Ikwté; koruny weliké, bílé; plod weliký, kulowatý,

obak ostrý. — Po místech bainných podhorních na .la-

maice. 5*
Owoce, fioirc anchois, ancliory-Pear, jest welini diutné a

tudy oblíbené.

Rád 96.

hrneCníkowité. lecythidideje.

Kalich trubky s vvajeníkcm srostlé, kraje Gdílného.

Plálkiiw 6, dole asto spojených. Tyinky asto mnohé,
jednobratré; nitky \v kruh srostlé, jenž na jedné stran
krátký , na druhé ale prodlaužený násadkau ilustau,

siln klenutau. Wajeník 2— ÍSpauzdrý; nélka králku
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nebo žádná; blizna jednoduchá. Tobolka kožnatá ne-

bo dewnatá, nejaslí')! wíkem so otwírajíci, mnohose-
nienná. Semena hlanau dužnatokožoviiiau odná, bez-

bílená. Kel rowný nebo kiwý, s koínkem proti pupu
elícím.

Stromy ne)o ke. Listy stríilawé, celé nebo pilowané, nefeC-

kowané , s palisty drobnými, padawýini. Kwty obojaké, pkné,
weliké, nejCasteji na hroznecli nebo latádi konených.

Hrne(!;nír. Lecythis. Topfbai'M.

Kalich trubky ihowilé, kraje Glaloného, stálého.

Plátkw 6, nestejných. Tyinek mnoho, Ibratrých : ni-

tky jDrostední nejkratší, plodné, ostatní srostlé a pro-

dlaužené w násadku poboní, klenutau, pikrýwající pe-

stík, dole prašníky nesaucí a u wnit obsazenau brada-

wikami (koncemi neplodných tyinek). Wajeník 2—6*

pauzdrý, pauzder mnohowajených. Cnélka krátká. To*
bolka pak pod echalkau obríznutá ; semeno w každém
pauzdru ojedinlé nebo nemnohé. Kel dloh srostlých.

H. srdcoUstiJ. L. Ollaria Lin. Jaca pucaio Marcg.

128. Piso 135. Strom wýšky znamenité, s korau twr-

dau, rozsedalau, šedau, wlwemi mnohými, rozewenými,
prohýbanými ; listv sedawé, srditowejilé, pi-ípilovvané,

lysé ; kwty na hroznech jednoduchých, konených, bí-

lé , 3— 4" w prmru široké; plátky 4 hoení plo-

ché, 2 dolení málo wehnuté; tobolka zwící dtské hla-

wy, wisulá, kulowatoelipsowitá, hrotitá, 4pauzdrá, nad
prostedkem obklíená lištama wystáwajícima, podlé ho-

ejší menší kolem pukající a wíkem se otwírající ; stny
tobolkowé pelluslé, twrdé, hlinozluté ; semeno w kaž-

dém pauzdru ojedinlé nebo 2— 4, bílé, odné blanau

swraskalau, kožowitau, žlut hndau
;

jádro stejnorodé,

složené z kle dloh ztuha slepených. — W Kolumbii a

Brasilii. 5 •

Toho užiteného stromu tobolky potebují místo íísí a jiného

nádobí; lýko dáwá zpsob kaudele k zakonopení korábiiw; též dlají

z ní inkaust; dríwi vvelmi twrdé a trwanliwé náležité se oceuje;
semena jako pistacie rhunajicí (jichžto w jedné tobolce teba 30 bý-

vá), netoliko jsau potrawau oblíbenau, anobrž i w lékastwí se po-

tebují. Strom w lesedi hojný, tak že o nm neweliké wojsko mže
žíti. Ze semena wytlaCují též olej dobrý.

H. hruhokivcli). L. grandiflora AahL t. 283— ó8o.

Strom welmi ztepilý, jehož kmen dospíwá k wýšce 30 ;

listy apíkaté, wajené, ostré, nejcelejší, tuhé, l" dlauhé,
3" široké; hrozny úžlabíkowé a konené; paupata sko-

ro zwící oechu ; stopeky tlusté, kratší plátku wtšiho ;

39
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ušly kalichowé z.aokrauhlé, erwenawé ; plátky tupé, p-
kn erwené, s nehtem tlustým a dewnatym ; kruh ly-

inkowý erwený; tobolka dewnatá, bandaskowitá, tlu-

stá, asi 1" zwýší a 4" zsíí, dole zakulatlá, nahoe nad-

dutá, na konci ostrá, opatená do kola lislau, podlé níž

otwírá se wikem naddutým, ostrým, dole prodlauženým
w jehlatec, na nmž wisí semena podluhowatá, neprawi-

delná, takže vv každém pauzdru semeno 1 nebo 2—4.

— W lesech kayenských. 5

•

Jádra jsau chuti kaštanowé a tudyž jedí se obyejn. Též opi-

ce je rády žerau, a odtud strom ten slowe cannri macaque, Marmiíe
de Singe.

H, menši. L. niinor. Jacq. am. 1. 109. Strom zwýší
60'; listy polostewíné, apikaté, pilowané, kopinatopo-
dlauhlé ; kwty na hroznech konených weliké, blostné,
wonné, s klenutím žlutým ; tobolka kulowatá, w prm-
ru 2palená, nejtwrdší, dewnatá, hndá, 'Spauzdrá, pau-
zder 1— 2— Ssemenných ; semena hndá, lesklá, u wnit
bílá. — W lesech kartagenských. Kwle w erwnu a

lipnu, zrá w prosinci. 5 •

Semena oblíbená potrawa opic, a tudy strom slowe olita de
mono. Nicmén nkteí jsau toho mínní, že w Clovvku jich požiw-
sím jedowat psobí. Jacquin zkusil to, a chu lahodnau jejich wel-
nii wychwaiuje. Na kwtech poád weliké množstwí wos erných
(moscas bravas), které se wyrojí na blížícího se k ním anebo kw-
ty clitjícílio šklubati.

H. kopinalý. L. lanceolata PoÍ7\ Listy rapíkaté, pi-

lowané, kopinaté, zakonité; hrozny boní; kwty menší;
plátky nejtupjší, pístejné ; plody weliké, wejcowilé. —
W Brasilii, odkud na Madagaskar a Ostrow sw. Mauri-
cia penesen. 5-

Užitek jako jedešlého.

H. jedlý. L. Zabucajo Auhl. t. 288. kwt t. 28i.
plod t. 585. Strom weliký, zwýší 60', ztlauští 2' i wíce

;

kra na kmenu rozsedalá, nerowná ; díwí u prosted
erwenawé, wn bílé ; wtwe rozložené : listy stídawé,
rapíkaté, kopinatopodlauhlé, zakoníte, nejcelejší, pewné,
lysé, bled zelené, 10" dlauhé; kwty na hroznech ko-
nených, wisutých; stopeky kwtu píkratši, tlusté, s

malým listenem padawým : ušty kalichowé auzké, duž-
naté, erwenawé, nestejné

;
plátky tlusté, rozložené, o-

stré, ržow bílé, welmi nestejné ; tobolka wejcowilá,
tlustá, 5— 6" wysoká, 6pauzdrá; semena podluhowatá^
neprawidelná. — W lesech guianských. 5«

Slowe quntelé a zahucajo. Semena sladká , lahodná a lepší

našícli mandlí ; tudyž je jí netoliko lid, anobrž i ptáci a opice po
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nidi slídí. Tobolky prázdné potebují místo nádob, a sansti-užníci

dlají z nirJi rozliné práce. Z kary kinenowc wjrobují kandel na
prowazy.

JvviiA. Berholletia. Bertholletie.

Kalich kraje '2dílného, padawého. Plátky a tyinky
jako u hrneníka. Cnelka kriwá, na stranu proti swa/ku
tyinkowému ohnutá. íílizna hlávvkowilá. Wajeník 4

—

ópauzdrý í pauzder -iseniennjcli, semena po dwau nad
sebau pipewnená. Tobolka welikáj príkuiowatá, beze-

hlopná, diewnatá, u wnit dužnatá, pikrytá wíkem malým,
bradawinatfm. Semen ítí— 20, dole na semenici slaupo-

witau pipewnných, pímých, íibokých, wn naddulých,

swraskalých. Kel dužnalý, ástek ztuha slepených.

J. ztepilá. li. excelsa H. Bonpl. acquin. J. t. 36.

Poit. ment. mas. Vd. t. 4. Strom krásný, 100— 120' zwý-

sí ; kmen od hora až dol rozdlený na wétwe stída-

wé, s konci jako prowazy dolvv až na zemi wisí-

cími ; koš homolowitý ; listy na konci rozeh stída-

wé, husté, 8— 24" dlauhé, podlauhlé, nejcelejší, píkož-
naté, na líci žlutaw zelené a jakoby pokostem lesklé,

na rubu mdlé jakoby stíbrné; apíky I V?" dlauhé >

kwly na hroznech welikých, konených, 8— 18" dlau-

hých, zwonkowité, hlinožluté, IV2" w prmru široké,

ponkud smradlawé a toliko den trwajícíj tyinky bílé;

tobolka 2WÍCÍ dtské hlawy, 3— 5" tlustá, erná, hladká

jako kaule, obrostlá rubinau (kalichowau irubkau), za-

twoená wíkem pemalým ; zralá nemá pehrádek ; se»

men 1tí— 20, co kámen twrdých, slojících kolmo do-
le na semenici, zdélí wíce P/2" a ztlauští j", trojbokých,

též i nepravidelných, hust smslnaných, jejichž wn-
šná strana na pi zoblená, wniíni dw wíce mén
ploché, hrany dw wnšné tupjší nežli wnitní, hndo-
šedá ;

jádro olejnalé, chutné. — We wýchodní Americe
jižné, ohzwlášt w lesech poorinockých, w Brasilii, Gui-

an od dáwna se sází a tonka slowc.
Semena netoliko w Americe jižné se jedí, anobrž i do Ameriky

sewerDé a Ewropy zawážejí se k stejnému konci.

LonSatník. Cowroupita.

Kalich a koruna jako u hrneníka. Násadka tyin-

kowá na konci a dole prašníky nesaucí. Wajeník i-
howitý, (Jpauzdrý. nlka žádná. Blizna liwzdowitá,

tírohá. Tobolka kulowatá, krajem kalichowvm obraube-
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ná, wíkem neolwírajícím se opatená ; bezchlopná, duž-
ninaii naplnná. Semena hnízdiwá w dužniné, nejmnož-
ší, wejoowiiá, obklíená blanau bunatau, kožowitau. Kel
zaokrauhlý, smáknutý, zobanitý. Dloby weliké, lislo-

witó, žilnaté, asnalé, swraskalé, pod koínkem kiwým
palikowitym.

Z. guianský. C guianensis Aubl. t. 282. Diet. se.

nal. ad. 3. 1. 227 — 229. Tussac 2. t. 10—11. Lecythis

bracteata lyUld, Kurupituturmu, abricol sauvage, cale-

basse-colin, boulet de canon. Strom ztepilý ; kmen 2'
i

wíce w priiméru tlustý ; dííwí bílé, u prosted erwena-
wé, mírn tvvrdé ; kra tlustá rozsedalá ; wtwe rozkladilé

;

listy na rozbách stídawé, apíkaté, lysé, nejcelejší, po-
dlaubloklínowité, píízejkowané, ostré, l' dlaubé, 4" širo-

ké ; kwty weliké, píjemn woavvé , krásn ržowé,
rozpostawené na broznecb rowných, jednoducbých, po-

bonícb, z kmenu a wtvví wynikajících ; pi každé sto-

pece listen jeden a dwa na konci jejím pod kalicbem
ibowifým o 6 uštecb padavvýcb ; koruna plátkvv 6

welikých nestejných, pepkná, u wnit karmasínowá,
wn zelená, 3 — 4" w prmru široká : plátky 2 hoení
wtší a pímé ; swazek tyinkowý jako u hrneníku a

juwie, s tím rozdílem, že dole a na hoením kraji nese
prašníky ; wajcník boením dílem z trubky kalichowé
njící, a prostý a tu opatený bliznau sedawau, G-

pramenau ; tobolka kulovvatá, zwící kaule 36liberní, a

wlší, hndá , nerowná, nahoe opatená obrubau kru-
howitau , zbytkem kraje kalichowého, wnšná wrstwa
chruplawá, prostední tlustá a dužnatá, wnitní dewna-
tá, i"' tlustá, jichž prostední zmizí, takže pak wnitní
jest prostá ; dutina naplnná dužninau, ježto zkapkatwší
wyhlíží jako winné droždí a nepíjemn chutná, brzo
hnije a puch nesnesitelný wydáwá; pehrádky uzráním
mizí a pak semena bobowitá roztraušená jsau w dužni-

n, která z opadlého plodu drau wytéká, jelikož wíkem
se neotwírá; pcdhrádky mají se jako w dynech, bžíce
totiž do wnit a pak ochlipujíce se opét do pauzder.
'— W Guian a na Kayen a po lesech na pomoí píse-
ném. Strom dwakrát do roka pauští list, w beznu a

záí, po 8 dnech opt raší a kwte. 5«
Zralý plod js;i dost (ezek welmi inolilhy Škoditi, kdyby padl

na Cloweka. Roztluen wydáwá zápach kyselý. Clitje jej schowati,
nawrtej do nho dwu díry proti sob, aby dužnina wytéci mohla.
Diižnina obsahuje cukr, klowatinu, kyselinu jabikowau, citronowau a
irinnan, rhufí jest pTíjeuiné wínowité a nápojem diladícím w nemo-
cecli horkých ; zwaeuina proti bhawce.

#
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Uklopnír. Gouratari.

" Kalich trubky ihowité, kraje 6dílného. Plátkúw

6 dole srostlvch. Tyinek mnoho, nitky srostlé w jazý-

ek bauatooaddutý , uatý, u wnit prašniky nesaucí,

jednostranný. Wajeník 3 — 4pauzdrý: pauzder 4-

wajených, wajeek pímých. Cnelka šídloniiá, jedno-

duchá. Plod podluhovvatý, pítrojboný, 3pauzdrý, pak

'Jpauzdrý, kožnatý, bezchlopný, zawrený wíkem naddu-
tým, udlaným semenicí slaupowitau, osní. Semena mno-
há, w adách 3 na dn plodu rozpostawená, podlauhlo-

kopinatá. Kel zdwojnásobnný, hrubokoenný. Dlohy
2 dlauhé, listowité, swraskalé,

U. kiídlatý. C. guianensis Aubl. t. 290 Rich. ann. se

nat. 1. t. 21. Poit. mim. mus. 13. t, 1 — 13. A.s>.U HUL
fh bras. 2. /. 189. Gouratari, maau, baluta blanc. Strom
z nejztepilejších, kmenu 60' wysokého, 4' tlustého a koše

wysokého, takže nelze s pdy rozeznati kwt a strom

se znamená plody upadlými ; listy stídawé, bezpalisté,

celé, 6" dlauhé, 2" široké; ušty kalichowé krátké; kwly
weliké, bílé a erwenawé ; blizna skoro sedawá \ plod

4 — 6" dlauhý, I1/2" tlustý, podluhowatý, tup 3boný,
kožnatý, pídrewnatý ; wíko krátké, pramenit brázdo-

wané u wnit se prodlužuje vv cep dewnatý okídlý,

kidly dotýkající se stn lobolkowých a obak dole

nesaucí 3 — 4 semena kolmo stojící, tenká, '4" dlauhá,

zlutawá a obklíená kídlem ili obrubau kídlowitau,
2—3" dlauhau, '/«" širokau. — VV lesech guianských. 5 •

Z kury ezají diwodiowe široké stuliy jako prowazvi kterými

kmeny na zpsob ohsirné obruCe obklífí, do níž sami tlem wle-

2au, a by pomocí tedi obruti ua stromy šplíhati se moLIi.

ád 97.

DYIŠOWITÉ. CUCVRBITACEJE.

Kwty obojaké, jednodomé nebo dwojdomé, úžla-

bíkowé. Kalich trubky s wajeníkem srostlé, kraje .'>•

dílného nebo bzubého, padawého. Plátkw h, prostých

anebo wíce dohromady srostlých, dlajících korunu sro-

gtloplátenau, bdílnau nebo na patero klanau, na kraj

kalichowý pirostlau. Tyinek S trojbratrých, poídku
Ibratrých anebo prostých. Prášníky nejdelší, hadowit
nad- a podhýbané, 2pauzdré. Cnlka 1, asto pekrát-
ká ; blircn 3 — ó tlustých , asto Žlaloných anebo



tásnatých. Plod : dyne 3 — ópauzdrá , zmizením
pehrádek Ipauzdrá, 1— mnohoseinenná. Semenice ná-

stnné, zdánliw vv kautech pauzdrowých. Plod (dyne)

sestáwá pwodn z 3 — 4 worekw, jejichž steny we-
hnuté sahají až k ose jeho a tím dlají 3 — b hlavvních

pauzder, pak opt ke stnám se ochlipují a tu piro-
stají, ímž každé pauzdro na 2 polopauzdra se rozd-
luje. Kraje tch dwakrát ochlípen}ch pehrádek jsau

prosté a cnjí co semenice, na pohled nástnné, do
pauzder. Pehrádky dlajíce lilawní ])auzdra jsau útlejší

ostatních, ano až k uzrání docela nnzejí. Semena w
míšku blanowitém bezbílená. Kel weliký, rowný s ko-

ínkem proti pupu smujícím , dlohama listowitýma,

dlanil žilnatýma.
Zeliny, byliny nejCasteji s rozwilinami skraucenýnii a pomocí

jicli pnuléi Listy stíídawé, dlanitožilé, nejCasteji dlanitosené ne-
bo dlanitolalociné, bezpalisté. Kwty prawidelné, na stopkácli ližla-

biCkowýcli ojedinlé nebo wrclioliené,

Sem náleží asi 200 rodw (w 24 — 27 pokolenícii), ji(-!iž nej-

wStší díl roste mezi obratníkoma; asi 1/4 w obojím pásmu mírném,
jicliž na KwTopu pricbázejf wlastne toliko 3 rody.

Mnoho jicli má owore jedlé a ty hojn se sázejí; jiní pro
prwek lioký, wfce mén pryskyriný, siln poCišfující w iékaistw
jsau užitený Nkteré jsau newonné, jiné zapáchají líbezn koe-
ním anebo ])ížmem, jiné welmi hnusn durmanem.

Rozdluje se na 2 podadí.

1. ZADRAOJFITÉ. Rozwiliny úžlabikovvé a-
píné. Kwty dwojdomé.

2. OKURKOJVITÉ. Rozwiliny poboní palislné,

Kwty obojaké, jedno- dwojdomé.

Podadí 1.

ZADÉRÁCOWITÉ, NHANDIROBEAE.

Zaderá. Fecillea. Feuillee.

Kwty dwojdomé. Samec : kalich pes polowiku
na patero klaný. Plátkw 5, písrostlých, z ústí kali-

chowého wyniklých, s ušty kalichowými slídawých. Ty-
inek 5, s plátky wyniklých, s nimi stídawých, nkdy
10, jichž 5 siídaw neplodných. Prašníky 2pauzdré
dwojatné. Samice: kalich trubky s wajeníkem srostlé,

kraje na patero klaného. Plátkw 5 oddlených podlauh-
lých. Nitek 5 (snad tyinky pometalé) s plátky stíí-

dawýcli. Cnlky 3 s bliznami širokými, lup rozštpe-
nými. Plod duiaatý, 3pauzdrý, nepukawý; pauzder mno-



howajených, wajec na stedu pímých. Semena wa-

jená, smáknutá, bezbilená. Kel rowný dloh plo-

chých, píídužnatých.

Z. trojlaloný. F. trilobata Lín. F. hederacea Poir,

Nhandiroba Majxg. t. 46. Jako betan se pnaucí ; roz-

wiliny úžlabíkowé ; listy obak pižlázaató, tiojdílné ne-

bo trojštpné: laloky doleních tupé, hoeních ostré,

zwicí ruky ; kwly drobné, bled žluté; plod zwící ja-

blka se skoápkau tenkau dewnatau, u wnit haubowa-
lý, šáwnatý a bílý, hoký, nejedlý ; w každém pauzdru
-i semena jako boby. — W Brasilii. '^.

Ze semen wytlaCují dobrý swíticí olej , jejž také potebují

proti bolení audw.

Z. srdcolistý. F. cordif olia Poir. F. hederacea Turp.

in Diet. se. nat. at. 3. t. 210. 211. Podobá se pede-
šlému ; listy bezžiazé, srdité, širší nežli delší, zakon-

ité, nerozdlené nebo pítrojlaloné, pípilowané, weli-

ké ; kwty úžlabíkowé, dlauhostopkaté, hroznné. — W
Americe jižné. \ .

Semena poišíují borem a dolem a už{wáao jich proti jedu.

Podadí 2.

OKIRKOWITÉ. CUCURBITEAE.

DlWENICB. Lagbnaria. Flaschenkrbis.

Kalich zwonkowitý: uštíiw šídlowitých anebo širo-

kaunkých, trubky kralšícb. Koruna bílá : plátkw obwej-

itých, pod krajem kalicbowým wyniklých. Kvvty l-

domé. Samec: tyinek o, trojbratrých, tyry po dwau
srostlé, pátá prostá. Samice: nlka skoro žádná; bli-

zny 3 tlusté, dwojlaloné, zrnalé. Plod 3 — 5pauzdrý".

Semena obwejitá, smáknutá, po kraji ztlustlá, na konci

21aloná.
D. obecná, L. vulgaris Ser. Cucurbita lagenaria Lin.

Blak. t. 522. a. b. Plenic t. 695. liheed. 8. t. 1. Zelina

wyhánjící lodyhy položené, daleko se rozprostírající,

tyrhrané, duté , šlawnaté, jako listy mkce pýité a

pížmem zapáchající ; rozwiliny na dwé neb twero kla-

né; listy širší dlan, srdité, celaunké, chlupaté, píná-
siwé, dole dwojžlazé, maliko lepkawé ; kwty peweliké,
jednodomé, nejofewenjší, hwzdowité, chomáené, na

stopkách pídowých, díwc bílé, pak zežlutnaucí ;
plo-

dy pýité, uzráním olysalé, nejhladší; dužnina bílá. —
Mezi obratnikoma. 0«
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Ten rod má nkolikero odrodkhw dle twaru plodowélio.

a). Owoce nestejn dwojbricliého. Moris. 1. t. 5. /'. i. I)oJ.

668. f. 1.

/9). Owoce dole baaté a krku podlauhlého. Rtiinph 5. t.

144. Brntn. chin. f. 17.

y). Owoce kulowatS zpleštilé.

ó). Owoce pízwonowitS liruskowité. Moris, l. f. 5. f. 2.

). Owoce obwejeitopodUiliowaté, kejowité. Moris. l. . 6. f,

8. Dodán. 669. f. 2,

Diwenice láhwowitá (odrodek ^) slaiižf za láliwe, když uzrála

a kftrka její ztwrdla. W Makasaru mají odrodek zwící tykwe obec-
né, již potebují co bedny na cestu, aby do ní sáty složiti mohli.

W Americe dlají z nich rozdílné náCiuí, nálewky, klobauky, lžíce,

hudebné nástroje atd. Ped uzráním ale sebrané se jedí a to neto-
liko w obojí Indii anobrž i w EwropS jižné.

Dysb, Cucumis. Gurke.

Kalich trubkowitozwonkowity : ušlvv šídlowiiych,

sotwa co trubka dlauhých. Plátky dohromady a & kali-

chem srostlé. Kwty Idomé nebo obojaké. Samce :

tyinek o trojbratrých. Samice: blizny 3, tlusté, rozpol-

tné. Plod 3 — Gpauzdrý ; semena wejitá, smáknutá,
neobraubená.

D. okurka. G. sativus. Lm> Blak, t, 4. Plcnk t. 698.

Wokurky Mat. Hag. 132. Okurky Mat. IFel 45i. Okur-
ka, oharek. Koen letní. Lodyha položená a pnula s

jednoduchými rozwilinami, štlinatomrtnatá; listy dlauho-
apíkaté, srdité, orohé, nebo nepatrn ólaloné : robw
anebo lalokw ostrých, nezubatých, na rubu jakož i

rapíky mrtnaté, na líci pillaen srstnatéj kwty krát-

kostopkaté : samí po 4 — 5, samicí po 2 -r- I w
úžlabíkách; kalich šeslinatomrlnatý: uštw šídlowitých ;

koruna tmaw ryzá, wn mrtnatá: uštw podlauhlookrauh-
lých, hrotnaiých; plod podluhowatý, asi pídi zdélí, ne-

patrn 3boný, obak tupý, ped uzráním hrbolatý nebo
bradawinatý, pak hladký ; semena bled rusá, na je-

dnom konci ostrá nebo hrotila, na druhém, kdežto kraj

nejpatrnjší, uatá nebo slab zatlaená.— W Asii pro-

stední a jižné, od dávvna w ostatních swta dílech.

Kwte w erwnu až do záí. O
Okurky mají ortrodky co do welikosti, barwy zelené, žluté,

bílé a strakaté ; nezralé se jedí bu surowé bu zu salát nebo na-
ložené rozdílným zpsobení ; šfáwa a semena olejnutoslizká také w
lékastwí se potebují.

D. melami. C. Melo I^in. Melaun, pipaun. Lodyha
jako pedešlého rodu, i s listy a apíky porostlá chlu-

py delšími a mkšími » listy dlauhoapíkalé, srdité,

tup a okrauhle órohé, nestejnozubé ; kwty jako okur-
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ky obecné, menší ale a málo bledší ; owoce kulowaté
nebo elipsowiié, rozdíln woliké, hladké, bradawinaté,
žebcrnaté nebo siowané; semeno ob}ejne wétší okiir-

kowého, blaw blínožluté nebo plawé, na jednom konci
lupe nebo zaokrauhlené, na drulie'm, kdežlo kraj jnej-

patrnjší, lupe nebo ostraunké, nikdá nezallaené. —
W Asii prostední a jižné, kdežto jako i w teplejších

koninách wšech swta dílw se sází. Kwte w lipnu

až do záí. O.
Melauny jsau inensí wiítší, nkdy tebas 20 — 80 liber ztíží

;

powrcli swetleji nebo tmaw zelený, žlutawý nebo žlutaw šedý;
dužoina blawá, žlutá nebo poinaraQowú, zapáchá líbezn, koenn,
a rozi)lýwá na jazyku, jest sladká až mdlá; naše jíme s cnkrem, w
teplejšíili koncinácJi bu pro sebe, bu s pepem, solí nebo wíuem.
Ze semena dlají wbec tak nazwané mandlowé mléko. Semeno
jindá w lékastwí potebowuli. Odrodkuw jest mnoUo, ježto na tré

dají se rozdliti;

«). Hladké, Mat, Háj. 134 — IfW. 155. mírn weliké, po-
diaultlokulowaté, hladké, obyejn brázdowané, chutné.

pu fírailawiiitiié, peweliké, široce šnorkowané a bradawina-
té. Cantalupo.

y). Sífkowmié, cerowka; plod zakulatlý nebo podluhowatý, na
powrciui síCkowaný, šedý. Blah. /, 329. Prwní a druhý odrodek jeát

zase rauí a zimní, jiciiž poslední dá se pes celau ziutii diowati.

D. egyptská. C. chat Lw. Chat Alp, ac§. t, -iO. Ze-
lina nejliuíialjší ; lodyhy rozprostené, tupé oboné, pro-
hýbané ; listy apíkalé, okrauhlé, tupé rohaté, zaubkowa-
né ; kwély drobné, žluté, králkostopkaté, úžlabíkowé

;

owoce elipsovvité, dole i na konci ztenené, blochlupé.
— W Egypt a Arábii. O

Egypané jedí owoce surowé a wuené, a tudyž u welikém množ.
stwí na ])olídi je sázejí ; též dlají z nich nápoj obCerstwující a
píjemný, promujíce dužninu obzwláštuím zpsobem w kaj)aninu.

D, žapanskd. G. Conomon Thiiub, Zelina chlaup-

kowaná ; lodyha prostená, árkowaná, ídkau srstí mrt-
natá ; listy srdité, pílaloonaté, zubaté, apíkalé, chlu-

paté ; kwly žluté, nahlaueaé, úžlabíkowé, drobné na
stopkách mrlnatých, nejkratších

; plod podluhowatý zwí-

cí hlawy lowí a wtší, lObrázdý, lysý. Na Zapanu. O
\Ve wlasti její hojn se sází; dužnina plodowá jest tuhá, kte-.

ráž ale waená zmkne jako tykwe.

D. perská. C. Dudaiiu.Lm. C. odoratissimus Moench.

Melo DUI. dth. l. 77. / 218. Gucumis fFalth. hort. t,

21. Zelina mrtnaiá ; listy dolení okrauhlé, hoení píp-
tilaloné, dole srdité, zaubkowané; rozwiliny jednodu-
ché j plátky wejitozaokrauhlé ; kalich samích kwiinv
dole zaktjlatolý, w ústí rozšíený ; spojidlo prašníkuw
delší ; kwly obojaké s irubkau kalichowau wejcowiiau.
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chlupatau; blizen 4 — B ; owoce kulowalé, hladínké,

strakaté , ídko bradawinaté, zwíci jablka obecného,
dužniny bílé, bezchutné, nejwonnjši. — W Persii. O

W zahradách pro líbeznau wuni plod se sází.

D. jeiatd. C Anguria Lin. MUL ic. t. 33. C. echi-

nalus Moench. Zelina lodyh skoro niowitých, rozwilina-

tých ; listy dlanitochobotnaté, dole srdité, šerpíwé ; kw-
ty žluté, príojedinélé, welikosti kwtw posedu erwe-
ného

;
plody kulowaté, ježaté, blawé. — Na Jamaice. Q.

Owoce chutné.

D. chlupalkowá, G. Prophetarum ZVi. Jacq, vind. t, 9.

Blak. t. ó89. Zelina jmním a zrostem obyejné okurce
podobná ; lodyha prostená, árkowaná ; listy srdité,
ólaloné, zaubkovvané : lalokw tupých; kwty drobné,
žluté, úžlabíkowé, dwojalné nebo pétiatné, stopenaté ;

kwt samí zwonkowitý,: plálkw obwejitých ; kwt
samicí: trubky kalichowé kulowaté, 12brázdé, mrtnaté,

kraje zwonkowitého, zuby wéneného ; owoce kulowaté,

zwící tešn, žluté a zelen árkowané, ježaté, náramn
hoké a násiln pooišující. — W Arábii, malé Asii a

Africe. O
Mají za to, že to kolokwinta, jejížto dužninu prorok Elias s

iiiaukaii smídiaw uCinii jedlau.

Z), kaiv^on G. Gitrullus Ser. Gucurbita Gitrullus L.in.

Plcnk t. 157. G. Anguria Duch. Anguria indica Riimph
5. t. 146. /. t. Anguria Gitrullus Blak. t. 157. Anguria
Mat. Háj. 135. — iVel. I;)G. D.. Dýn, Dín, kawon, lu-

benice, vvýel, melaun wodní. Zelina vvelmi chlupatá,

rozprostená, rozwilinatá ; listy na a pících pímých ro-

wnowážné , tup zpeenostíhané, prísiwé, tlusté, keh-
ké; kwty ojedinlé, opatené listenem podlauhlým, ne-

tuže weliké, bled žluté; owoce zakulatlé, lysé, hladké,

hwzdowit skwrnaté. — W Indii a Africe, nyní se sází

po celé jižné Ewrop a w Uhích, u nás jako melauny
pod sklem. O

Dyne podol)á se melaimii, pewyšuje ale jej welikosti. We
Wlasídí iýwá y dlatiliá, 2' tlustá a 30 liber tžká, w Indii ale jesté

wctš, twrdi, hladká, erné zelená, skwrn;iiiii hled zelenými nebo
blawými znamenaná; dužnina wnešoá zatwrdlá , nejedlá, wnitní
obyCejne Cerwená, niekká a šCawau pemnoliau wodnatau napiuiíná,

takže 1)0 brad a rukau teCe, sladkau, ží/.eí welini hasící i ol>Cer-

stwující ; seíuena mnohá, Ceroá nebo Cerwená nebo rusá, iídCeji hu-
stji ern teCkowaná, jedlá. Jest odrodek podlaulilého owoce a we-
liké.lio, takže dwa muž sotwa unese. Jedí se surowé, peené, párau
waroné nebo s inaukau smíiliané.

D. kopwa. G. Golocynthis L«. Blak. t. 441. Plcnk 1.
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699. Dusseld, 12 /. ÍO Uagn. 2. í. 23i. Kolokwinlida
Mat. Háj. 380. b. Kolokwinlida nebo rajské jablko Mat,
lyd. 4Ó0. C. Kopwa, moská cibule. Zelina proslená

;

lodyhy aullé, hranalé, piítnrtnaté ; listy srditowejoité,

ninohoslíhan lalonaté, na líci zelené, na rubu bélo-

chlupé : laloky tupé; rapíky zdélí listu; rozwiliny krát-

ké ; kwty žlutawé, malé, ojedinlé, úžlabíkowé, slopka-

té ; samicí s trubkau kalichowau kulowatau, pimrtnatau,
s krajem xwonkowitýu) , rozštípeným na ušty auzké

;

plátky malé; owoce kulowaté, lysé, uzráním žluté s kr-
kau tenkau pewnau. — Na Žapanu, nyní také na Ped-
hoí dobré nadje a po malé Asii. O

Dužnina plodowá hanhowitá, bílá, wysrlilá, náramn lioká a
násiing na stolici žene, druhdy w lékastwí welmi wážená, nyní do-
cela wywržená.

TlWUK. LrFFA.

Kwty samí lalnné, žluté: kalich trubky poloku*
lowaté, uštw trubky delších. Plátky piosté, dole puk-
nauce padající. Tyinek 5, wolných : prašníky welmi kli-

katé.; Kwty samicí ojedinlé : kalich trubky podlau-
hlokejowité, uštuw trubky kratších. Tyinky skoro po-
metalé. Blizny ledwinowilé. Plod wejcowiíý, Spauzdrý,
brázdowany

, pod pokožkau vvláknaty. Semena dole
2laloná,

T. oslrohranij. L. acutangula Ser. Cucumis acut-

ang;ulus JJn. Jacq. h. vind. 3. 1. 73. 74. Perola Rnmpk
ó. t. 149. Rhetd. 8. t. 7. Zelina; lodyha dlauhá, toiwá,
hranatá, pílysá ; listy srdité, píptilaloné, oste zu-
baté ; rozwiliny nerozdlené, nebo na dwé neb tré kla-

né : kwty žlutawé, dost weliké , samí na hroznech
dole listenami opatené, zponenáhla se rozwijející ; owo-
ce podluhowaté, 1 — 2 pídi dlauhé, kyjowité, lOhrané,
ušty kalichowymi, árkowitými wncné, s krkau twr-

dau ; semena plochá, podlauhlookrauhlá, zralá erná,
lesklá. — W indii wýchodní a Cíne divvoká i sázená.

Kwte dwakrát do roka. O
Plod zralý otwrá se na Iconci w/kem ostrým, dužuinu \\\!\

wysHilan, kiirku pewnau, skoro drewnataii
;
pokud ale nezralý, napl-

nn dužninau bilau, sfáwnatau
;

jedí jej tedy peený, za salát anehn
s r\ži waíený. Koen a plod proti Iiryzenf, olej semenowý proti

vyražen inám.

T. cgijpdki). í.. aegyptica Míli. L. d^rahum Jlp. arg. t.

.t8. Momordica Luíía />/«. Moris. 2. s. 1. i. 1- /• I- 2.

Zelina; lodyhy tenké, prostené, ídkochlupé, 3—4' dlau-

hé; listy apíkalé, srdilopiokrauhlé, lalonaté: lalokúvv
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rohatých, dole wyscknutých^ kraji nadlphawýcli, mrt-
nat^ch

; pi každém listu rozwilina jednoduchá, na kon-

ci rozdlená 5 kwty dost weliké, žluté, tmawéji árko-
wané; samí na hroznech úžlabíkowých , stopkatých ;

samicí asto se samími w témž úžlabíku na stopce

obyejn jednoduché; plod obwejitokejowitý, I Obra-

ný, ušly kalichowými wnený, asi 6" dlauhý, žlutaw
zelený 5 semen mnoho blawých, ponkud nerowných.
— W Arábii, Egyptu. O.

Owoce jest mdlé, kecowité, welin5 wláknaté a slaiiží rliudínS

potrawau. Arabowé wlákny dužniuy zbaweo^iui natrají tSlo w kaupeli

k zahnáuí wyraženin.

L. oblý. L. Petola Ser. Petola Riimph ó. /. 147. Lo-
dyha oblá, prostená; listy srdité, 5—7laloné ; laloky

ostré, pilowané, prostedního nejdelšího ; rozwiliny roz-

štpené ; ušty kalichowé podlauhlé, tupaunké; plátky

obsrdité, zubaté, kratší uštw kalichowých ; owoce jako

okurka, I'/?" dlauhé, co rameno tlusté, zakonité, rowné,
bled ervvené, s nkolika mlkými brázdami, wlnkowa-
té. — W Indii wýchodní a ín wšude sázený. 5*

Owoce se jí, jest ale wodnaté, mdlé a plné Cernýcli seuieo.

EOPALAM. BeSINCASA.

Kwty mnohomanželné, jednodomé, ojedinlé, žlu-

té. Ušty kalichowé krátké, široké, po kraji eité, zubaté.

Plátky obwejitozaokrauhlé, otewené, kadeawé a eité.
Samci: tyinky ÍSbratré, rozewené, nitka krátká, široká;

prašníky welmi neprawideln obwinuté, odlehlé. Šatnicí:

tyinky samí asto pípometawé. Blizny nejtlustší, ne-

prawidelné. Semena s krajem tlustaunkým.

K. woskonosnij. B. ceriíera Savi ciic. p. 6. ic. Cucur-
bita cerifera Fiscli. Cumbalam Rliccd. 8. t. 3. Nejhua-
tjší, pížmem zapáchající ? listy srdité, píptilaloné

:

lalokijw ostraunkých, zejkowaných ; rozwiliny jednodu-
ché ; owoce wejitowálcowité, zelené, odwislé, pikryté
winau kehkau a jíním siwým. — W Indii wýchodní.
Kwte w lípnu až do záí. O

Jíní tlusté, bílé, plody potaliující bywsi siiato opSt se dSIá

a sestáwá z wosku tCžko rozto]>itelné!io a pryskyice. Wosk ten

sice se nepotebuje, rostlina ale náleží k lékaským we wlasti

obyejným.

MOHAD. TURIA.

Kwty jednodomé. Samí okoliené : kalich Sdílný,

i
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uštiiw kopinalých, odslál^ch; koruna kolowitá, óplátkowá,

žlutá ; tvinek o, primech, nil'o\vit)ch, lrojbralr\'rh; prašní-

ky eitobludišné; wajeníka památka polokulalého. Sami-

cí', kalich a koruna samí; tyinky bez prašníkíuv} wa-

jeník wálcowitoztlusllý ; blizny 3, dwojlaloné. Plod
wálcowilý.

M. obetný. T. moghadd Forsk. Lodyhy lysé, oblé,

rozwiliny proiilislé ; listy slíídawé, apíkalé, íj" dlauhé,

Slaloné : laloku prostedního celého, postranních troj-

laloných anebo hluboce 2cliobotnatých ; kwty weliké,

bílé; owoce lysé, wejitopodluhowaté, zdélí V\í', ztlau-

stí l", zmládi zelené, bélaw tekowané, dozralé žlutá*

wé. — \V Arábii šastné.
Owoce jedí.

Posed. Bryokia. ZaukrCbk.

Kwty jedno* nebo dwojdomé. Plátky dole sotwa

srostlé. Samí : kalich ózubý; tyinky Sbratré, prašníky

klikaté. Saniití : nlka na tré klaná. Plod wejcowitý

nebo kulowatý, hladký, niálosemenuý. Semena wejco-
wilá, sotwa smáknutá, wíce mén obraubená.

P. holcmý. B. grandis Lín. Vitis alba Riimph 5. /.

166. f. 1. Bryonia Biinu. zcyl. t, 19. y^. 2. Koen tlustý,

daleko široko se plazící, nemlénatý ; staré lodyhy nej-

doleji dospíwají nkdv k tlaušlce ramena , nabýwají
wýšky nkolika sáhw, a rozdlují se na mnoho wisulých
wlwí s rozwilinami jednoduchými ; listy srdité, rohaté,

rohu koneného tupého, nejcelejší, lysé, na líci mozo-
lalotekowané, wezpod dole óžlazé, co ruka široké, tak-

že kmen, po nmž se wzpínají, docela listím jest pi-
kryt } stopky úžlabíkowé, Ikwté ; kwty zwonkuwité,
bílé, \" dlauhé ; owoce podluhowaié jako malá okuika,
ztlauští pul prstu, žluté, dole s nkolika kolcy podlinu*
lými. — W Indii wýchod ní. '4-.

Owoce jedí, též i listy co waiwo. Koen jeLo psobí jako
Basaparila a jest dobrý lék k wyhnání neŠtowic.

P. okolinaíý. B. umbellata Klein. B. Teedonda Roxb.
B. hastata Loiir. Karivi - valli Rlucd. 8. /. 2G. Lodyha
lysá, pnula; rozwiliny jednoduché; listy obak lysé, na
líci tekowané, dolení 3palené nebo delší, podlauhlo*
srdité, dole pírohalé, po kraji obdál zaubkowané, na
konci zakoníte, hoení pldruho- nebo dwojpalcné,
dole Irojlalonošípowité, zakoníte, hrotité ; stopky úžla-

bíkowé, okolicné, mnohokwlé, apíku kratší ; kwty
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žluté, drobné; plod zwící hrušky, žlutý, 3pauzdrý. —

W

lesech Indie wýchodní. Zelená a kwie celý rok. '^^.

Owoce jedlé; sáwa z listu žene na stolici ; koen proti odirom-
nutí a k obmkení weduw.

P. erivený. B. dioica Lin. Jacq. ausl. t. 199. Plenk

t. 700. Hayn. 6. t. -Ví. Diisseld. ÍO. 1. 15. 16. Posed Mat.

Háj. 38'}. — IVcl. 4 06. Posed, ernoposed, osech, zá-

plotník. Koen epowitý, dužnatý, peweliký, I— 2' dlau-

hý, co rameno tlustý, obyejn na dvv wtvv rozdle-
ný, na pi swraskalý, wn žlutaw šedý, u wnil bílý,

mlénatý, wypaušlí nkolik lodyh pnulých, wtewnalých,
žlábkowit hranatých, pílysýchj listy apíkaté, srdité,

dlaniloálaloné, zubaté, obak inozolatotekowané : lalo-

kvv zakonitých, prostedního delšího a wtšího ; kwty
dwojdomé, špinavv bledorusé, zelenaw žilnaté; samí
na hroznech konených, dlauhostopkatých, samicí o po-
lowici menší na okolících jednoduchých, krátkostopka-

lých; owoce kulowaté, zwící hrachu, erwené; semena
obwejitokulovvatá, smaknutínká, šedá, ern strakatá.

— W plotech a kowišlích Ewropy teplejší a západnj-
šít Kwte w erwnu až do záí. "4.

P. ernij. B. alba Lin. Knorr del. 1. 1. z. Fl. dan. 1.

813. Schli. t. 316. Hayn. 6. t. 23. Diisseld. 18. t. 2. P.

bílý. Jména pedešlého. Podobá se pedešlému ; listy

srdité, olaloné : laloky mén zakonité nežli pedešlého,
a prostední mén prodlaužen)' a sotwa delší postran-

ních; rozwiliny dwojatné", kwty jednodomé, drobnj-
ší : samí na chocholících hroznowily ch, prodlaužených,
predlauliostopkaJých, samicí též na wrcholících déle stop-

katých ; owoce kulowaté, erné. — W plotech a ko-
wišlích Ewropy chladnjší. Kvvte w erwnu až do zá-

í. T|.

Koen ohého toho rodu jest za Cerstwa chuti protiwn hoké
a prudké a silné žene na stolici; protož w lékastwí ped asy
byl zhusta potebowán ; hiawní jeho prwky jsau škrob, cukr slizký

a prwek obzwláštní prudký; Cerstwý kži zpruzuje. Sprostý lid pije

šfáwu z koene wykapalau proti wonotlnosti.

LlBENKA. SiCYOS.

Kwty jednodomé. Samce : kalich ázubý, zubinv

šídlowitých ; koruna bdílná ; nitky 3 (radji 5, trojbra-

trých). Samice : nlka na tré klaná ; blizna llustaun-

ká, na tré klaná. Plod Isemenný, nejastji kolcatý

;

semeno obwejité.

L» rohatá. S. angulalus Lin. Lam. t. 796. /. 2. Schk*
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t. 316. Díll. elt. t. 51./. 69. Herm. par. t. 133. Lodyhy
tenké, diauhé, pnulé, šerpiwé 5 listy srdité, rohaté, zaub-
kowané, šerpiwé, lalokw zakonitých *, apiky kraiší Ji-

stu, skoro wlnkowané; rozwiliny úzlabíkowé, niowiié,

okolíkowité rozdlené ; kwty samí chocholinostrbau-

lené, na stopce spolené diauhé; kwty samicí seda-

wé, strbaulené, na konci stopky asi o polowiku kratší

kwétw samích 5 kortíny drobné, bélawé; owoce wejco-

wité, dost malé, plsnalé a chudokolcaié; semeno dole

uaté, na konci nejtupjší. —
- W Americe sewerné 5 u

nás w zahradách k dlání besídek. O.

WlMRŠTlLKA. ElaTERIUM. ScHNELLGURKE.

Kwty jednodomé. Samci na hroznu nebo cho-
cholíku. Kalich príplátkowitý, zwonkowiiý, zubw sotwa
patrných. Koruna sroslloplátkowá. iNitky a prašníky sro-

stlé. Sainuí ojedinlé nebo z téhož úilabíka se sam-
ími wynikající. Kalich prodlaužený, plátkowitý, dolejš-

kem ježatým vvajeník obkliující, s hrdlem niowitym wí-

ce mén prodlauženým, pak rozšíeným a tu nesaucím
plátky a tyinky. Cnlka tlustá. Blizna hláwkowitá. Dyne
tobolkowiiá, kožnatá, ledwinowitá, ježatá, Ipauzdrá, 2

—

Schlopná, zpružn pukající, mnohosemenná.

TF'. srditá. E. carthaginense Lin. Jacq. am. 1. 154.
— ic. piet t. 2o2. Lam. t. 743. Zelina; lodyhy oblé, ly-

sé, rozšíené, pnulé", rozwiliny rozštpené, boní; listy

srdité, rohaté, nejaulleji pilowané, wezpod lysé, na lící

šerpiwaunké, apíkatéj stopky samí mnohokwlé, úzla-

bíkowé, ojedinlé, skoro zdélí listu, hroznné nel)o pí-
okoliené ; stopky samicí z téhož úžlabíka wyniklé, o-

jedinlé, Ikwté, krátké; kwt blostný, w noci libowon-
ný; plod zelený, IV2" dlauhý, málo má dužniny wodna-
té, okurkau zapáchající, wné mkce mrtnalý, zralý nej-

menším dotknutím násiln pukající a semena wymršují-
cí

;
jedna chlopn na stran podduté zaujímá skoro ce-

lý powrch tobolky a má podobu osu)iky (8) ; druhá chlo-

pn jest pcdlauhlá, nahoe a wnitrku opatená násadkau
pružnau, na níž 18 semen plochých) hndých, dole
3zubých. — W Americe iižné u Kartafirenv na wr-
tíích. O.

MoMORDlKA. MOMORDICA. BaLSAMAPFEL.

Kwty íednodomé, žluté nebo bílé na stopce nio-
wilé, Uislenné. Samí: kalich na patero klaný, trubky
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nejkratší. Koruna Sdílná. Tyinky Sbralrt' ; prašníky

srosllé. Samici: tyinky 3 neplodné. nlka na tré

klaná. Wajeoník 3pauzdrý. Plod asto mkknostnatý,
zralý zpružn pukající. Semena smáknutá, síkowano-
swraskalá.

M. halsamka. M. balsamina Lin. Blak. t. 539. Knorr
I, B. 3. Zorn t. 4ó. Lam. 1. 794. /. 1. Dici. se. nat. alL

3. U 208. 209. Momordyka Mal. Háj. 382. — TFel. 457.

C. Momordika, momorlika, balsamka, židowská jahoda.

Koen mrcasatý, letní, wyhání nkolik lodyh tenkých,

slabých, lysých, pnulých, rozwilinami protilislými; listy ia-

píkaté, okrauhlé, ólalonodlanité, zubaté', lysé, lesklé; kw-
ty dost weliké, bled rusé wynikají z užiabíka na stopkách
tenkých, jednoduchých, ojedinlých, málo delších apíku,
na hoení polowin opatených listenem malikým, zao-

krauhlým a zubatým; plod elipsowitowejitý, obak ztene-
ný a ostrý, nepatrn hranatý, jasn erwený nebo poma-
ranowý, posetý pahrbeky bradawicowitými, \v adách
na dél rozpostawenými, pukající na dél neprawideln

;

semena vvajená, zplešlilá, siln swraskalá, tup zejko-

waná, hndá, w ervveném misku zawená. — W Indii

wýchodní, u nás w zahradách a za okny žádajíc teplo

a mnoho slunce. Kwte w Indii poád, u nás w lipnu

a srpnu. O.
Plody moí se w oleji deweném, který na oznobeniny po-_

tebují.

M. papara, M. charantia Lin. Balsamina Comm, hort.

/. 54.Amara indica Riimph 5. t. 151. Pandi - pavel ^/ií^/.

8. /. 9. Wyhlízí jako pedešlá, jest ale mén lysá a

tmawji zelená ; listy wlší 7lalonodlanité, zubaté, pí-
srstnaté; rozwiliny pýiié; kwty wtší ; listen srditý,

nejcelejší pod polowikau stopky, ímž obwzlášt od
pedešlé se liší; plody podluhowaté, zakonité, hranaté,

pahrbekaté, barwy šafránowé nebo erwené, s dužninau
žlutau, mkkau ; semena podlauhlá welmi neprawideln
swraskalaunká, žlut tisawá, po kraji neprawidelná, pa-

hrbekatá. — W Indii wýchodní. Kwte w phšti, u nás

w erwnu a lipnu. O-
Koen bílý, Iiorký, plný bradawic. Listy siln zapácliaií a jsau

hoké; celau nat utrliují a na Iirách suší, aby Ji mohli, kdy libo, mí-
sto clnnele do piwa cukrowého dáti. Diiinina z owoce Cerwená, slad-

ká, zdrawá, wbec se jídá ; též i semena jsau jedlá.

TVKWICE. ECBALLIUM. SpRITZGURKE.

Kwety jako u dyne. Plod zralý, u samé stopky
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pružn se oddlující, a drau dole tak udlanau ná-
iln w vstikující šáwu. Seuiena wejcowitá, málo sma<
nutá, hladká.

T. sliíkaivij. E. Elaterium Rich. E. cordifolium Moench.
Momordica Elaterium Lin. Sivis mag. t. 1914. Sch/c. t.

313. Hmjn. 8. t. 45. Diisseld. 16. 1. 11. Tykwice stíká-
wá Mat. Háj. 381. — JFel. 451. Zelina siw zelená,

mrlnatošerpiwá nebo tstinatá ; lodyha prostená bez
rozwilin ; listy dlaulíoapíkaté, Irojúhlowejité , dole
hluboko srdit wyiznulé, pílalonaté, zejkowanozubaté,
welmi swraskalé, eit, i" dlauhé, 3" široké ; kwty ze-
lenaw rusé, žilnaté, ^4— l" w prmru: samí na wr-
cholících o dlauhau stopku podepených » samicí ojedi

nlé, králkostopkaté, z téhož úžlabíka wyniklé ; owoc
elipsowité, obak tupé, 2" dlauhé, zelené, dužnaté, šáw

ce
w-

nalé, ježaté, zralé nachýlené a se stopkv prodlaužené
nejmenším dotknutím odskakující i welikým násilím wy-
itikujírí semena hndá a množslwí šáwy. — W Ewrop
jižné na škrobotinách. Kwte w lipnu až do záí. O.

Koen a owoce welini hoké násiln doleiii j)oišfují, pro-
tož owoce jindá w lékarstwí j)roti wodnotulnosti bylo potebowáno.

Sladkojam. Skchium. Stachelgcrke.

Kwty jednodomé, žluté. Savuí : kalich píptizu-
bý, desíti ubkami wyhlubcný. Koruna s kalichem wel-
mi srostlá. Tyinek 4— ó, jednobratrých, na konci pro-
stých, rozewených; prašníky srdcowité, odstáwající. Sa-
mici: kalich a koruna jako samí. Tvinky žádné. Cnl-
ka tlustá. Blizna píhláwkowitá, na tré nebo patero kla-

ná. Plod obsrdcowiiý, Iseiuenný ; semeno wejit, plo-

chosmaknuté.

.S". jedlý. S. edule Swarlz. Sicvos edulis Swarlz. Jacq,

am. t. 163. Charyota edulis Jacq. am. t. 24 ó. Charyote,
chocho , chaio. H. Zelina pnula, rozwilinatá, jmním
okurkám podobná: lodvha oblaunká, árkowaná, hlad-

ká ; listy srdité, rohaté, šerpiw : lalokw dole sklime-

ných, zubatých, koneného déle zakonitho ; rapíky ly-

sé ; rozwiliny na tré neb patero klané; kvvlv newtmné,
drobn, žlutokorunné ; samí hroznné,, san)ií ojedi-

nlé z téhož úžlabíka ; owoce zwící slepiího wejce anubo
psti, obwejcowii, óbrázdé, na konci hrbat, chlupato-
ježaté, zelené, lesklé, u wnit blawé, dužnaté; semeno
zelené, we wtších plodech palené, w hoením kaut
plodu umístn, a kterýž zralé štrbinau rozpuiwši maliko
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powynikne, z konce swého koínky wyhání a do zem
panští*, z druhého konce ale vvypaušlí pníek, co oplodí

iinije. — W Indii západní wšude se sází. Kwte a zraje

>v prosinci. O.
Owocc to každodenn picliazí na stul w poléwce a káli.

Spoluaudka. Melothria.

Kwety jednodoiné. Samí: kalich ozuby. Koruna
zwonkovvitá : plátkw brwitých anebo zubatý cli, nebrwi-
týcli. Tyinek 5, trojbratrých. Samicí : nlka 1. Blizen

S, brwitých. Plod Špauzdrý, mnohosenirnný.
S. obecná. M. pendula Lin. Lam. 1. 28. /. 2. Cucu-

mis Sloan. ^ 1 42- /• 1. Pluk. aha. t. 85. /i 5. Bryonia
Plum. ic» t. 66. f. 2. Zelina ; lodyhy tenké, hranaté,

pnulé, 4— 5" dlaulié, s rozvvilinami jednoduchými, úžla-

bíkowými 5 listy apíkaté, srdité, bialoné, zubaté, ma-
liko eabité, sotwa 2" dlauhé; kwély na stopkách je-

dnoduchých, ojedinlých, niowitých, rapíku delších, od-
vvislé, sirkovv žluté, mezi nimiž také mnoho obojakých
se nachází ; koruna aullaunce zaubkowaná a píchlupalá

;

owoce wejitozakulalélé, hladké, ernawé, zwící hrachu,
wisuté, S— Bsemenné, — W Americe serwerné a Indii

západní, Kwte w erwnu a lipnu. O.
Owoce jedí jako malé okurky. ŠCáwau listní zahánjí skwrny

s o^í.

Wlasokvtkt. Trichosanthes. Haarblume.

Kwoty jednodomé , bílé. Samíí : kalich pilysý,

sdílný : uštúw štétinau zmnožených, wn o o zubech
slídawých s ušty. Koruna o 5 plátcích brvvitých.

Tyinky 3 (radji 5, trojbratrých). Prašníky srostlé,

welmi zprohýbané. Samicí: kalich 5zubý. Koruna ódíl-

ná, lalonatobrwilá. nlka na tré klaná. Blizny po-
dlauhlé, šídlowité. Plod podluhowatý, 1— 3—(jpauzdrý.

Semena smáknutá, w míšku zawená.

JF> obecný. T. anguina Lin. Lam. t. 794. Anguina
Mich. gen. t. 9. Milí. ic. 32. Cucurbiia TUL pis. t. 22.

Sabat, rorti. \. t. 71. Petola anguina Ramph 5. /. J48.

Zelina pnula: lodyha tupé oboná, srslnatá, pnula roz-

wilinami nejdelšími na dwé klanými; iapíky tlustší nežli

lodyha, srstnaté, pímrtnaté; listy srdité, Slaloné, wy-
krajovvanozubaté, pýríkowané, znoženožílé ; stopky úžla*

bíkowé, s rozvvilinami ; kwéty sanií na stopce dlauhé,

hroznené, samicí ojedinlé, králkostopkalé, ušty káli-
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lowé nejkratší, pízubowité; ušty korunowé weji-
', lalonatobrwit' : owoce 3— 3* 2' dlaulip, sotwa 2" tlu-

té, wálcovvité, hadowii prohýbané, oblopodinhowaté,
dlaubozobanifé, chlupatonirtnataunké. pukawé, šedozelené,

jakoby pomauené , zralé ohniwé, se slupkau tenkaii,

papírowitau, snadné se trhající; semena momordikowvrD
podobná, hndorusá, po kraji zubatá- — W Cíne a In-

dii wýchodní. Kwéte w kwélnu až do srpna. Q.
Na mnoze se tam ^sází. Celá rostlina nepíjemné zapáchá

a hoce rJiutná jako plod, který niniién poskytuje dobré waiwo,
když nedozralý t. j. 1 strewíc dlauiiý se zwarí a prwní woda od-
leje. Ostatn silné na stolici žene, a tudyž proti tasemci se po-
tebuje.

ff^. okurkoirý. T. cucumerina Lin. Pacta - valam
Rhecd. 8. t. 15. Sniradlawá, pnula po stromech rozwi-
J nanii socbatými; listy zuící ruky, mékké, srdité, roha-
tié, huíiatíké, apíkalé, béložilé; apíky mékkooslnalé;
kwiy samí príokoliené, samicí ojedinlé, krátkoslopka-
té ; ušty kalichowé wcjité ; plátky na konci tásnaté ;

owoce wejcowité, hrotité, hladké, zelené, béloárnaté,
pak pomaranowé, zwící slepiího vvejce, Spauzdré ; se-

men á— 6, w erwenydí míšcích. — W Indii wýchodní
na pd písité. Kwéte w erwnu až do srpna. O.

Zwaeoinu ze semen potebují proti hry/.euí; sáwu koenowan
k poišowání, owoce k obmkení weduw.

JF. hoký. T. amara Lin, Colocynthis P/iim. ani. t.

100. Lodyha oblá, lysá, s rozwilinami jednoduchými 5

listy srdit pítrojrohé , chobotnaté , fekowanošerpi-
waunké, apíkalé; kwty samicí ojedinlé, na stopce
listu delší; kalichy dlauhotrubkowité, ušty kopinaté, o-
stré

;
plátky wejitozaokrauhlé, tásnaté ; owoce obwej-

itopodlauhlé, Opauzdré, zelené, na dél bloárkowané,
5 dlauhé, I',/' tlusté, du/.niny bílé, hoké; semena auz-
kopodlauhlá. — Na Domingu oslrow. Kwte w pro-
sinci. O.

Owoce potebají ku tráwení myší a krys.

TF'. Irojlístkalý. T. trifoliata Blum. Momordica Irifo-

liata Lm- Poppya sylveslris Rumph o /. 152. y. 2. t. lo3.

Listy složené z líslkw 3, zaubkowaných, šerpiwých, po-
stranních wn hrbaty-ch ; koruny weliké , hedwábité,
žluté; kalichy modré; kwty samí príhroznné, listena-

té, s prašníky brunatými, samicí ojedinlé ; owoce wej-
cowité, zwící jablka, erwené, mkkoostnalé, se skoáp-
kau dewnatau, kehkau. Gpauzdré, s dužninau žlutau,

bezchutoau : sen)cna zplešlilá, zaubkowaná. — W Indii

\v lesech bambusowých. 0«
40*
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Tóž se aází w zahradách, protože mladá na co wa?iwo se Jí:

sfáwa z uí s w/tiein pahnowým proti wodnotliiosti a ocJiroiiiQUtf ; ko-

en pní se jako mýdlo a potebuje se ku praní; hadí mihijí owoce.

TykEW. CuCtíRBlTA. KURBIS.

Kwly jednodomé. Koruna zwonkowitá, žlutá ; plát-

ky dohromady a s k;ilichem welnii srostlé. Savuí : ka-

lich polokulowatý. Tyinek 5, Irojbratrých ; prašníky

srosllé, dole a na konci náhle zkriwenCj rownobžné.
Samicí: kalich obwcjitokejowitý, proti konci zaužený
nebo zwonkowitý, a po odkwtení pod krajem obiiz-

nutý. Prašníky nejaslji neplodné. Blizny ó, ztlustlé,

21aloné. Plod 3— opauzdrý. Semena smáknutá, wej-

ilá, po kraji sotwa ztlustlá.

T. obecná. C. Pepo Lin. Zelina ; lodyha hranatá,

šttinatá, wtewnatá, 6—20' zdélí, položená nebo pnula;

rozvviliny wtevvnaté, oblé, wedlé apíku vvyniklé; listy

dlauhoapikaté, srdité, olaloné, wyhlodanozaubkowané,
wezpod jakož i apíky tuhosrsté, na líci šerpiwé ; kwety

úžlabíkowé, ojedinlé, samí dlauhostopkaté ; ušty ka-

licliowé šídlowité, zelené, mi-tnaté, '|s" dlauhé; koruna
peweliká, 4— G" dlauhá a tolikéž široká, tmavvoryzá ne-

bo poinaranowá : ušivv wejitých, ostrých, ukonených
hrotem zeleným, žebrožílnatých ; owoce kulowaté, elip-

sowité, obwejcowité, rozdílné weliké a barewné; semena
pehojná, bélavvá. — W Lewautu. Kwtc w erwnu až

do srpna. ©.
Tykew tiscoletým sázením we wsech sweta dflecii w pemnoho

odrodkw se promnila, takže nelze mezí j»'ji<li zewnili ustanowiti.

Následiiiící jsaii nejlilawnejší a u nás nejznámjší.
(() 'V. prnwá (grIaCka). C. Pepo Lin. Owoce zakulatlé neby

podíuhowatc, liladké, obyCejne 1' tlusté, nahoe a dole zatlaCené,

žluté; semen mnoho bSlawýdi, 'o" dlauliýcli, 1/4" širokých

P) Turek, htirhuz. C. Melopejio lAn. Htinh. hist. ÍZ. p 224.

Mor. 1. 5. 1. / 8. Owoce zpli-štiiokiilowalé, na lioie zatlaCinopup-

katé , na kraji oi>atrené u/.ly ili hrbolky, které wyhlížejí jako

koruna; du/nina wyschlá, b^lawá krka twrdá. Ten odrodek ojíCt

weimi se promuje, jsa Ciliowilý, liruškowitý, klobaiikowitý, ano i

štítowitý; též i semena podlé tedi twarúw se mní, jsauce zakulatlá,
pa!irl)itá, atd.

y) T. hrntlawiciialá. C. verrucosa Lin. Batth. list. 2. ;*. 332.

Owoce zakulatSIoelipsowité, bradawirnaté.

) T. pomarnnowá, ti/kuicc. C. aurantia M'ilsd. Na nejšerpi-

wej?í, listy písrdfité, 31alocné, ostré zaulkowané; owoce knlowaté,

hladké, twarem a barwau jiomaranci podobné.

f) T. wejcowitá, C. (í\\(era Lin. J. Bniih hift. 1. ;». 222. 223.

f. i. C sylvestris DoJ. 670. /". 1. C. pyriforinis Luh. hisl. .'J67. /'. 2,

Owoce obwejcowité. hladké, zelenawé nebo nánisé, na dél blošmau-
howané, jako slepií wejce wyhiížejcí.
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&) T, Plucnr, lykew olrowshi. C. maxima Dnch. Tourn. inst.

fi. í. . /. 34. Lob. ic. 641. f. 2. C. Potiro Pers. Listy srílité, Dej-

swraskalejší, apíky mrtnaté, owoce nejwtš/, 40—60, aaobrž 200 li-

ber ztíží, 7.akulatSlé, žluté. Cerwené nebo zelené.

Tykwe potebují se lilawne ku krmení prasat, w teplejšfcli kra-

jináili ale rozdíln piprawené slauží duidsinu lidu potrawau. Ze
semen jako z mandlí dlá se tak nazwané mléko, kteréž w lékarstwí

se potebuje. Mnolié naduwedc nýili odrodkúw pro obzwlástnust a ne-
obyjaost clionají se w zahradádi.

Hranodynb. Anguria. Angurib.

Kwty jednodonié. Samí: kalich zwonkowitý, ozu-

by. Koruna s kalichem wehni srostlá, baatá, erwená,
kraje iSdílného, otewi-enóho. Tvinkv 2, slíné. Sami-

cí: kalich a koruna jako sanioího. Tyinky 2, neplod-

né. Cnlka polorozitípená. Blizny rozštípené. Plod
2—4pauzdrv, ninohosemenný , prítweroboný. Koen
lluslý, bradawinat)

.

H. znoHenosend. B. pedatisecla Nees cl Mart. acf. bon.

12. p. 10. Momordica pedisecla Lín. M. vulgo Caigua
Feuiil. 1. t. 41. Zelina. Lodvha slabá, lenká, dlauhá,

pnula rozwilinami [)í"íokoIienýnii ax na nejwyšší .stromy

a odtud zase dolúw se spauští ; listy weliké, apíkaté,
srdité, okraulilí', znoženoodílné : lalokúw nejcelejších,

wejitopodlauhl) ch, zubatých, rozew-enych ; kwty drob-
né, iižlabíkovvé, žlutavA'' bílé ; samí na malých chocho-
lících nebo hroznech stopkatých; samici ojedinlé,
skoro sedawé

;
plod asi \" zdélí, dužnatý, podluhowalý,

dole a nahoí-e ztenený, na dél šmauhowaný, pí'easto

bradawinalv, zralý pkné zelený a plný dužniny hau-
bowilé, nakyslé ; semena w niíšcich erných. — W Peru-
wii. 0.

Celan rostlinu w poléwkách jedí.

H. Irojlíslkalá. A. Irifoliata Lin. Plavu am. t. 99.

Lodyha tlustaunká. oblá, swraskalá ; rozwiliny jednodu-
ché : listy trojmodlanilosené : lalokúw celých, pobo-
ních jinostranných ; kwty samí hroznné , brunát-
né: trubka kalichowá dlauze baíiatá; stopky krátké; o-

woce neprawideln wejitoobdlaužné, tupohroté, 4pau-
i-.dré, zelené, blošmauhé, dužnina erwená, sladká. —
ÍNa Domingu. 0«

Owoce jedí.
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ád 98,

MUCENKOWITÉ. PASSIFLOREAE.

Kalich prostý, wadnauci, dole baukowitý nebo trub-

kowiiý ; kraj h— lOdílný, w posledním pípadku dwoja-
d}' : ušlvv 6, wnéšných, listowit)ch, 5 wnilních, stída-

wých, plátkowitých. Plátky žádné nebo ídko á, w ústí

Icalichovvém. Wnec z vvláken jedno - nebo ninohoa-
dých anebo jednoduchou trubku dlajících. Tyinek n,

ídko wíee, jednobratrých, nožku jako pošwa odíwají-

cieh. Wajeník prostý. Cnélky 3, tlusté ; blizny kejo-

owité, wíce n)énp dwojlaloné. Bobule Ipauzdrá , 3"

chlopná: chlopní hned suchých, pukawých, hned duž-
natých, srostlých, nepukawých, u.prosted semenici na
dél nesaucích. Semena mnohoadu na semenici piro-
stlá, míškem asto dužnatým odná, smáknutá, we slup-

ce chrustawé. Kel rowný, u prosted bílku dužnatého,

tenký; koínek oblý, k pupu obrácený; dlohy rowné,
listowiié.

Ke rozwilinainí se pnancí, ídko zeliny, byliny, stromy. Listy

stídawé, celé nebo dlanitodelené, porídku lidiopeené, s prostýma
palistoina. Kwety prawidelné, obojaké, íídko jednodomé, obyoejnS
weliké. Stopky tkwté, porídkn mnoliokweté, pod kwSlein klaubnaté,

a tu pokrywkau Slupennau anebo 3d'liian opatené.
flád ten obsaliuje wíce 180 rodiw (w lO— 11 pokoleních),

ježto rostau w neiwetšíni dílu Indie zájjaduí a Ameriky jižné; w Kw-
rop5 ani jediné není, w ostatních swCta dílec li toliko i/g. Mnohé
jich krásnokwté; ninolié d'.wajf owoce lahodné; we wlasti mnohé
uiají se za léky auinliwé. W koenu muíenky tyrhrané na-
lezli obzwláštui prwek (inuCenkowinu, passiflorinum), který nepociiy-

bn i w jinýrJi rodech se nadiází, a udluje jim uioc blisty a zim-
oice léiti.

Podadí troje :

1. PATFZOROJFITÉ.. Pláikúw 5. Wajeník se-

dawý. Rozwiliny žádné. Kmeny nepnulé.

2. MUENKOJFÍTÉ. Plátky žádné. Tyinek 5
(jednoho 4). Wajeník nožíitý. Stopky nkteré nkdy
rozwilinaté. Lodyhy asto pnulé.

3. PODKONAKOJFITÉ. Kalich trubkowitý. Tobol-
ka na konci Schlopná. Semenice nad rozpuením chlop-

ní neprodlaužené. Wajeka pímá. Semena bez misku.

Poloke nepnulé, rozwijin a palistw zbavvené.
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Podadí I.

PAinoROinrÉ. pakopsidi:ai::.

Pawzor. Paropsia.

Wneo 'LQ wláken wláskowitých, jednoadýcli, w 5

iwa^kiiw rozpostawených, ze dna kalichowého w-yniklych.

'vinek 5, dole krátc^ jednobratr}ch ; prašníky pímé.
Mizny 3. Tobolka méchýowilá, lichlopná.

P. jcdUj. P. ediilis Pel. Thiiar. af. t. 19. Ke asi

• 6' zwýší, wtwí dlauhých, málo rozdlených ; listy

ílídawé, zaužcné w apík krátký, wejité, 3— 4" dlau-

hé, l" i wíce široké, z lehká piiowané, lysé, tupé; kwty
úžlabíkowé, chomáené, mírn stopkalé ; kalich ušlw
5, wejitýrh, pyritých

;
plátky kratší kalichu, kopinaté,

ostré; wajeník jednoduchý, sedawý ; nlka krátká, o

tech bliznách palikowiiých ; tobolka mchýowitá ; se-

mena mnohá, podlauhlá, smáknutá, zawená w míšku
duznaténi, blawém, proswítawém. — (Na Madagaska-

ru. \.
Míšky semena obalující jsau sladké a oblíbené Ewropaniím a

zeinnínni.

Podadí 2.

MUENKOJrirÉ PRAJFÉ. PASSIFLOUEAE VEllAE.

MuCenka. Passiflora. Passiossblume.

Trubka kalichowá krátká : kraj 5 — lOdílný, a

pak ušty wnitni barwené, plátkowité. Wnec w ústí

kalichowém z nkolika saustedních ad tasní. Bobule
nožkatá, nejustji dužaatá, poídku wyschlá nebo pí-
kožnalá.

Rostliny íwíce 100 rod) nejasteji krowité, ídko zelinné,

pnulé rozwiiinaini do wStší wíšky. KwSty ninoliýd) peweliké, ozdob-

né. Semena w míšku stizkokecowitém.

*) Stopky mnohokwt, hned dwojatné, u prosted s

rozwilinau, lined ojedinlé, wtcwnaté, se žebrem pro-

stedním w ro/.wilinu ukoneným. Pokrywka žádná ne-

bo nejmenší. Kalich lOušetný. Pn se pnaucí.

M. mlazokwélá. P. cirriflora Juss. ann. mus. G. t.

41. y. I. Listy znoženosené : laloky apíkowané, we-

zpod blawé, wejité, dole obak Izubé; apík nad do-

lejskem '2žlazý ; stopky wlewnal, nesaucí rozwilinu,
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dw malé šupiny pokrywku dosazující a kwel ojedinlý;

wnec z iasní Irojíadých, nestejných, bélo-, žluto- a

ervvenopeestýl) ; owoce zwící hrušky, Ipauzdré, ^

chlopnmi pukající — VV lesech guianských. fl •

Owoce dinti liniisné welini neltezpeCno drbeži a prasatm, je-

ho se nažrawšjin.

31. enoend. P. rubra Lin. Cav. mon. t. 268 Jacq.

rar. t. 186. Bot. reg. t. 95. Plwn. am. t. 83. Kmeny wy-

soko se pnaucí, jakož i wiwe oblé, brázdowané^ srstna-

té, erwenavvé ; listy aksamitnalé, dole srdité, 2laloké,

w chobotu osinalé, na rubu jakož i apíky bezžla^é,
3—4" diauhé, 3žilé, žilau prostední w osinu chobolo-

wau wvbíhající, poboníma do lalokijvv zakonitých b-
žícíma ; i'apíky ernné, huaté; kwoty ojedinlé, odvvis-

lé, slopkaté, l" široké: kalich zpodiny wejcovvité: u-

štw 5, wnšných huatých, u wnil bílých, 5 wnilních
bled pleowýoh, dlauhýoh co wnšný wnec, nitnalý,

erwenawý ; wnec prostední krátký, asnalý, wnitní
kraj bílý, dužnatý ; wajeník elipso witý ; bobule zakula-

tlá, nepatrn Ghraná, šarlatowá, srstnatá ; semena er-
ná, w míšku bílém, dužnatém. — [Na Anlilách a w Ame-
rice poblízké. Kwle w dubnu až do záí. \.

ZwaPenina udlaná z nati, obzwláste z kwStfiw a plodw, prý

iikojuje a omainuje, takže syriip a tinktura zhotoweuá w nkterých
pif|)adcí(h dosazuje opij.

M. hranoplodá. P. capsularis Lin. Pliim. am. (. 138.

f. 2. Welmi podobná pedešlé, liší se ale wtwemi troj-

hranými, listím mnohem ideji chlupatým, kwílím b-
lawým, a plody podlauhloelipsowitými, 6hranými, lysý-

mi. — Na Karaibách, w Guian. \.
Proprawuje ženské mýry.

**) Kalich óušetný. Pokrywka žádná nebo nejmenší.

Stopkv Ikwlé a rozwiliny jednoduché asto z jednoho
úžlabíka.

M. hledá. P. pallida Lin. Bol. mag. t. G60. Desc. 1.

t. 34. Plam. am. t. 89. Nejlysejší ; kmeny a wtwe oblé,

tenké; listv wejité, zakoníte, lysé, nejcelejší nebo lu

a onde slab wvkrajowané, t3žilé, Vk— '5" diauhé, t — P/'/

široké, na líci tmawé, na rubu bledší; apíky krátké,

nad prostedkem 2žlazé; stopky ojedinlé nebo po 2—

3

w ižlabíku, l" diauhé, tenké; kwty skoro 10" široké,

bled žlutawozelené ; ušty kalichowé wejitopodlauhlé,

ostré, mnohem delší wnce ; bobule clipsowitozakulat-

lá, z*vící kulky bambitkowc, Imaw fialowé ; semena pí-
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dllá, erná. -^ W Indii západní a Americe jižné. Kw-
w kwlnu až do íjna. '^.

Podlé doinuenl celá rostlina žene na pot a mo ; listj wnS pi-
ládají na zlatau žílu : w Brasilii jí léí zimnice ; z míškw seme-
owýilí náwinnýdi, slizkých dlají lék diladící.

M. korkafá. P. suberosa L/n. am. 1. t. 10.
Z',

i i.

cq. h. vinil. 1. 20. Pliun. am. 1. 8 i. excl. A. Pluk. alm.

2iO. f. 4. Dolení díl pn má kru blawau, tlustau,

ozsedalau, korku podobnau ; listy lysé, príbrwiko«ané,
cle -žilé, wejitoprísrdil , asto Slaloné : lalokCnv

ejitýcb, ostrýcb, prostedníbo wtšíbo ; apíky nad po-

winau dwojilazé ; stopky dwojalné ; kwétv drobné ;

sty kalicbowé wnitní bélawé zelené, u prosted fialo-

é; bobule drobné, zralé, nacbow fialowé. — iNa

Antilách. \ .

M. žlafd. P. lutea Lin. am. \. t. 10. yi 13. Jacq. rar.

t. G07. Cav. diss. f. 2G7. Bot. re§. t. 79. Clemaiis Mo-
ris. I. §. t. 2. os. 3. Koen mnoholetý; lodyhy letní,

tenké, slabém na konci pýité ; listv pílvsé, srdOilé, na
tré klané: lalokúw wejitých, štétinkau hrotitých; apíky
bezžiazé ; stopky dwojatné nebo ojedinlé, malé, žlu-

taw zelené. — VVe VVirginii. "K-
Jediný to rod, který mírné naše zimy pod sirým nebem sná-

ší, protože lodjby coron obnowuje.

***) ^Kalich lOuštý. Pokrywka nižádná nebo nejmen-
ší, od kwetu odlehlá. Stopky Ikwélé a roiwiliny jedno-

duché z téhož úžlabíka.

M. hííznafd. P. tuberosa Jacq. schocnb. t. 496. P.

punetata LodJ. bot. cab. 1. 101. Koen složený z wétwí
bulwowitych, skoro wetenowitych, co malý prst tlustých ;

pn hranaté, pnulé, dole dewnalé; listy lysé, wezpod
žláznaté, dole okrauhlené, 3žilé, na konci Slaloné: la-

lokííw podlauhlých, ostrých, prostedního nejmenšího ;

apíky bezžiazé ; stopky dwojafné, l" dlauhé ; ušty ka-

lichowé podlaulilé, tupé, wnitní bledé, dole hndé ; tá-
sn wncowé krátké, bélawé, dole brunátné. — W Ame-
rice jižné. \.

****) Pokrywka podkwtní 31upenná: lupenúw celých
anebo zubatých, nelaloonalých. Kalich lOušlý. Stopky

Ikwté a rozwiliny jednoduché z jediného iižlabíeka.

M. piloivanolisftí. P. serralifolia Lin. am. \. 1. 10. /.

\. Cav. diss. t. 279. Rot. mag. 1. 6ól. Jacq. h. vind.l. 10.

Granadilla Mart. cení. I, 36. Lodyhy dole dcwnaté,
pnulé, zwýši ó'

i wíce ; wtwc tenké, srsJiAaléj.. listy a-
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pikaté, wezpod pýilé, vvejitokopinaté, oslré, pilkowané,
peenožebré, 2—3" dlauhé ; apíky pýité, 421320; stop-

ky pýiité , s pokrywkau z tí lpenw šídlowilýoh

;

rozwiliny úilabíkowé ; kwty blawé ; wenec dole er-
wený nebo nachowy ; nitky tyinkovvé smáknuté, proti

konci hndoerwen lekowané ; blizny zelenawé, wyríz-

nuté. — W Surinamu. J^.
Owoce jedlé.

M- erwcoivá. P. coccinea JubL 2. t. 324. Cav. diss. t.

280. Pnula ; listy lysé, wejité, brubé zubalopilowané, pío-
stré, žlutaw zelené; apíky 4— (Jžlazé; pokrywka lupeníiw

wejoilých, pípilowanýeb, aksamitnalýcb ; kwly stkwíe er-
wené: ušly kalicbowó wnešné wné žlutawé, u wnit er-
wené ; wnec pomaranowý ; bobule žlutá, dužniny slad-

ké, slizké, chutné. — Na místech dlaných vv Guian.
Kwte w lipnu a srpnu. ^.

Z (liižniny plodowé, náwÍDDé dlají nápoj welini chladící a zo-
tawující w horeCkádi; syriip z nidi zhotowenj' w rozdílnýdi ne-
ijiocecli dáwájí.

M. jablolivard. P. maliformis Lm. am. I. t. \0. /. ó,

Jacq, sclioenb. 1. 180. Bot. reg, t. 94. Plam. nm. t. 82.

Pet. alm. t. I 14. /. 3. Lodyha zelinná, Irojhraná, pnu-
la, 15—20' wysoká ; listy weliké, lyséj wejité, dole pí-
srdité, zakoníte, celé, pkn zelené, asi 6" dlauhé, 3"

široké; apíky dwojžlazé ; lupeny pokrywkowé wejité,

ostré, dole srostlé, kwtu wlší, erwenawé, stkwloer-
wen árkowané ; kwty pekrásné, weliké, bílé; wnec
modrý ; owoce kulowaté, zwící jablka, na konci trochu
prohlubené, žluté, s kúrkau tlustau, kožnatau.— W Indii

západní. Kwte w crwnu až do íjna. ^.
Míšek semen nakyslosladký, slizký, kašowitý, chutný, obyíjejnfi

jedí; z wyprázdnSuýcI) krek dlají pyksly.

M. lípoliitd. P. tiliaefolia Lin. am. 1. t. 10. /. 4.

Fcuill. 2. t. 12. Kmen rozdlený na wtwe pnulé ; listy

lysé, srdité, celé, ostré, neweliké, síkowané ; apíky
bezžlazé; palisty a lupeny pokrywkowé celé, wajené, za-

koníte ; wnec krásn karmínowý s kruhem bílým ; o-

woce kulowaté, wn erwen a žlut strakaté. — W
Peruwii. '\.

Owoce chutné jedí.

M. jazýckowá. P. ligularis Juss. nnn. mus* 6 t. 40.

Listy lysé, srdité, zakonilé, celéí apíky nesaucí 4 — 6

žlázek wálcowitých; palisty obwejilokopinaté, zakoní-
te; lupeny pokrywkowé wejité, celé; kwty 3" široké;

owoce zwící pomarane. — W Peruwii. ^ .

Owoce lahodné hojné jedí»
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M. élyrhraná. P. quadrangularis Un. Jacq, am. t.

143. — ic. piet. t. 218. Cav. diss. t. 283. Tussac 4. t.

10. II. Bot. Mag. t 2041. Diet, se nat. atl. 3. t. 2 1 5.

Rod pepkný, ni. jablkoiwaré podobný; pn 30 — 40'

dlauhó, wtwe kídlatotyrhrané. lysé, stálé ; listy Ivsé,

dole srdité, zakonilé, celé, 3" dlauhé
;

palisty wejité
celé j lupeny pokrywkowé celé, kratší kalichu; kwéty
wonné, širší 3"; ušty kalicliowé u wnitr bílé ; wnec do-
le nachowy, u prosted bílý, na konci blankytný ; owo-
ce žlutawo zelené, líbezn zapáchající, wlší husího wej-

ce , obsahující dužninu wodnatJJU , sladkau , náwinnau,
chutnau, wonnau, snadn od krky tlusté, tuhé, odd-
litelnau ; semena erná. — Na A.ntilách, w Brasilii^ Pe-
ruwii. Kwte w erwnu až do íjna. "^ .

Owoce její welini oblíbeno zdrawým a zimniCným : ochlaziijei

žízea uliasuje, (buf wzbuzuje. Pod tím krein jedowatí hadowé rádi

se zdržují. Koreu její jedowat) piisoljí dáwení, šewelení, ocliroinnu-

ti, aaobrž i smrt
;

potebují jej proti blistáiu, ježto prý siln pudí.

M. lawrolistd. P. laurifolia Lin. am. 1. t. 10. f. 6.

Jacq. h. vind. t. 162. Cav. diss. t. 284. Bot. reg. t. 13.

Plum. am t. 80. Marquisas Mer. sur. l. 21. Pomme de
liane. Pn dewnaté do weliké wýšky se pnauci, rozhy
zelinné ; listv Ivsé, wejitopodlauhlé, celé, ostraunké, 3'

dlauhé, l" široké ; apíky na konci dwojžla/é ; palisty

šttinowité, zdélí apíku ; lupeny pokrywkowé obwejité,
pilowanožláznaté ; kwétv 2" široké, ržemi zapáchající,

bílé, brunátn a fialow peesté ; wnec nahoe fialowý,

dole s trojím erweným kruhem \ owoce podobné k ci-

tronu , žluté, bíle pozbádané , zwící slepiího wejce,

wonné, obsahující dužninu pelahodnau, náwinnau a

mnoho erných semen. — (Na ostrowech karybejských
a w Americe horké. Kwte w erwnu až do íjna. "f\

.

Owoce ober.stwuje , žíze hasí, cliu wzbuzuje : obyejn je

jedí, anobrž i w horevikádi podúwají ; listy hoké proti hli:>táni.

M. plcowá. P. incarnata Lin. am. \. t. 10. /. 19.

a — €, Aliint. t. 160. Jacq. rar. t. 187. Cav. diss. t. 293.

Aid. fam. t. oO. 52. 58. Moris, 2. s. i. t. 1. /. 9. Ko-
en mnoholetý, tásnaiý, lezawý , zasladlý ; pn lysé,

slabé, oblé, 15' wysoké, pnauci se po stromech rozwi-

linami ; listy 4" dlauhé, siln zapáchající, lysé, dole

klínowité, ožilé, hluboce na tré klané : lalokw kopina-
lých

, pilowaných ; apíky *na konci dwojžlazé, palisty

nejmenší, šídlowité; stopky ojedinlé; lupeny pokryw-
kowé pilowanožláznaté kwty 2" široké, pekrásné,
blahowonné; ušly kalicliowé podlauhlé, hrolaaté, u wDÍt
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bílé ; wneo u prosted brunátný, pak ern nachowý,
na konci fialowý, dvvojad), w každó ade z 50 — 60
tasní složený ; kwet rozwíjí se ráno, na weír se ale

zawra wadne ; wajoník kulowatý, huatý: ovvoce zwí-

cí obyejriélio jablka , rusé nebo pomaranowý, plné

dužniny sladké a semen podlouhlých, nerowných. —
W Americe jižné a YViri^inii. Kwéte relé léto. %.

Ollfbené owoce jako jahody a melaiiny (luitnaiifí a leliké sto-

lice delajícf. Kwt se ctí pro znaiiieii miuiCení Krista Pána, jimiž

prý zahání Cáry a kaiizla.

M. 7iachoplodá. P. cdulis. Síms bot. ma>í. t. 1989.

P, purpio. fruling Sab. horf. 3. t. 3. Podobá se pe-
dešlé. Listy lysé, 3laloné, pilowané; apíky na konci

dwojžlazé ; lupeny pokrywkowé žláznatopilowané ? wé-
nee skoro zdélí kalichu; wajeník lysý; owoce nacho-
wé. — W Brasilii. \ .

Owoce jedí.

M. inodrá. P. caerulea Lin. am. \. t. 10. f' ?0.

Knorr I. t. P. Diihum, t. 107. Cavan. diss. t. 295. Snbb.

horl. 4, 1. 70. Schk. 1. 84. b. Murucuja Jí^/t^'. t. 71. Piso

1. 106. Docela lysá, tebas k 20 — 40' dospíwající; pe
a wélwe obrané, pnulé rozwilinami del.síini rapíku;

listy dlanitoódíloé : lalokw podlauhlých anebo po-

dlauhlokopinatých, tupých, krátce hrotitých, celých, tma-

w zelených, wezpod siwých; apík u prosted se 2—

4

žlázami krátkonožkatými
;

palisly '/s" dlauhé, polosrdi-
losrpowilé, hix)tité, nestejné zubaté; kwety ojedinlé, s

rozwilinami z téhož úžlabíka wynikající, weliké, 2

—

V^x

široké; stopka njálo delší apíka ; lupeny pokrywkowé
3 o polowic kratší kwtu, srditowejilé, tupé, celé si-

wé ; ušty kalicbowé podlauhlé, tupé, i wnéšné podduté,
u wnit bélawé, wné zelené, pod koncem wné hrotité,

wnitních 5 a útlejších, plochých, obak bílých ; wénec
kratší kalichu, složený ze ad 4 nebo wíce nití, jichž wné-
šné nejdelší a rozložené, dole tmawé fialowé, u prosted
bíle a na konci bledomodré . nejwnifnéjší w homoli
sklimené a tmawé ; wajeník elipsowitý ; blizny hláwkowi«
té, wykrojené ; owoce 2

" nebo wíce dlauhé, bled po-
maranowé; semena erná w míšku žlutoerweném ka-

sowitém. — W Americe jižné a Indii západní. Kwétc
w lípnu až do íjna, ti-

Nyní po celé Kwrope se sázf, w polední jakoby zdomácnlá ;

tutéž její owoce jedí, akoli není tak laliodné
,

jako na Antilárli,

kdežto z nlio dlají limonádu w ro/.dílnýdi nemocedi užiteíoaii.

Owoce olfcrstwuje, liasí žize a neškodí tebas u w6tžím množitwí
jedené, tolíkože po nein zuby wysedajf.
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*****) Pokrywka podkwtni .^lupenná ; liipenuvv rozšl*
penvcli ua laloky štlinowiié na konci žláznnté.

M. sinraillawá. P. foelida LíVi. Cav. diss. 10. t. 289.
Shns bot. mag. 1. 2tí 19. P. hirsuta Ludd- bol. cab. (. 138.

Henu. par, t. 173. Pliwu am. 1. 86. Pctiv. gaz. t. 118. /I

4. Bylina nebo zelina zw^ší muže; lodyha a apíky
nirtnaté ; lisly obak huaté, ožilé, dole srdité, Slaloné:
lalokw pricelvch, postranních nejkratších, prostední-
ho zakonilého; iapík bezžlazý 5 stopky ojedinlé, Ikwé-

té ; kwéty bílé ; wnec nachowý a ílalowý
; pokivwka

naduwedená; owoce tobolkowiié, duté, zwící datle. — W
Americe jižné. Kwéte w erwnu až do záí. O.

Celá rostlina zapádiá blfneiii a prospíwá proti kretin co ob-
kladek obuikující, kwty proti obtížuostem Lruiiníin.

MUHUICVJA. MURUCIIJA. MuRUKlIJA.

We wšem podobá se niuenkám, tolikože na místo
wnce mnohonitého má trubku jednoduchau, homolo-
Tvitau, na konci uatau.

M. mtsuitá. M. ocellata Pcrs. Passiflora Murucuja
Lin. Cav. man. t. 287. Bot. reg. t. 57 í. Desc. I. t. 62.

Clem. ind. Plum. am. t. 87. Kmeny a wétwe wvsoko po
stromech se pnaucí, oblé, štíhlé, lysé; lisly mésícito- 2-

laloké, s lalokoma lupynia rozevvrenvn)a, na zpodiné wv-
krojené, toliko I — i '/z" široké, Sžilé, se žilania po-
boníma do lalokw okrauhlené tupých unikajícíma, s

prostední ukonenau w chobotu n)ékkau šlétinkau, lysé,

na rubu žláznaté ; apíky krátké, brázdéné, bezžiazé

;

stopky u prosted s listenoma pemalyma, niowitýnia,
peostrýma ; kwéty ojedinlé nebo podwojné, úžlabíc.
kowé, Vl-í' široké, šailatowé ; uštw kalichowých 10, po-
dlauhlých, tupých, plochých, barwených ; trubka mali-
ko kratší uštw; bobule elipsowiiá, zwící holubího wej-

ce, fialowá. — W Indii západní. Skoro poád kwéte. ^.
Majíc moc wytiánti lilísty a pot i krotiti inádru. Jest we wla-

stí swé weluti wážena.

Trubp.íí. Tackonia. Tacsonia.

Kalich barewný : trubky pedlauhé, kraje rozlože-

ného, lOdílného : ušlw 5 wnéšných, wnilních S men-
ších pl.itkowiiých. \V ústí trubky kalichowé wnce dwo-
je : wnéšnv. kruhowity, žláznatý, wraubkowaný, wnilní
blána tenká, celá, pirostlá nad zpodinau trubkowau, a

obkliující slaupck ze srostlýcli tyinek. Tyinek 5, nej-
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delších, s nožkau wajeníkowau srostlých, na konci pro-

stých a rozevveiiych. Wajeuík podepený |o nožku co
trubka kahchowá dlauhau. Ostatn jako muenky.

1\ Irojdíhiá. T. tripartita Jass. ann- 3Ius. 2. /. 60.

Kmeny oblé; rozhy pýité ; apiky zláznaté; listy nu
zpodine okrauhlenoufaté, na líci lysé, na rubu pýíka-
té, hluboce 31aloké : lalokw cárkowitokopinatých , oste
zubatých, pistejných, poboních rozewených ; listeny

weliké, srostlé, pjíkaté ; stopky ojedinlé, Ikwété, Ipa-

lené, s rozwilinau delší ; kraj kalichowý ržowý : ušlw
wnéšných zakonitých ; bobule podluhowatá, dost we-
liká , žlutá. — INa místech lesnatých Ameriky jižné.

Kwte \v lipnu.

Plody zápachu jiíjeiiiného a cliiiti lahodné
5

protož jsau k jí-

dlu oblíbeny.

T. ladná. T. speciosa H. -B. ct Kunlh. Kmenv
pnaucí se ; rozhy lysé, oblé, praužkaté ; listy stídawé,

srdité, lysé, 4" dlauhé, T' široké , hluboce 31aloké,

píkožowité, lysé : lalokw wajených, podlauhlých, pí-
zakonitých, oste zubatých, poboních trochu menších,

rownowážne rozevvených ; pahsty píokrauhlé, lysé, zaub-

katé, poloobjímawé ; apiky tí — 8žlazé, pýitc ; kwty
ojedinlé, úžlabíkowé, asi 5" dlauhé; stopky pýilé;

hsteny 3 weliké, srostlé
,
pýítoplsnaté ; kalich pýitý,

wejitopodlauhlý ; kalich ržowý, wn zelenawý, s trub-

kau 3palcowau. — W Americe jižné nedaleko Santa Fe
de Bogota. Kwte w srpnu. "^ .

T. ncjnUlisi. T. mollissima H. B. el Knnth. Listy srd-

ité, 31aloké, píkožowité, nejmkši, na líci pýité, na
rubu šediwoplsnaté : lalokw oste zubatých, poboních
menších, odstálaunkých ; apiky obyejn i2žlazé; liste-

ny weliké, srostlé, pýitoplsnaté ; kalich lysý: trubky

nejdelší .— W Americe jižné okolo Santa Fe de Bogota.

Okolo Popoyanu se sází. Kwte w srpnu, ti*

Tea a pedešlý rod užíwají se jako prwní.

MODEKA. MODECCA.

Kwty rznopohlawé. Kalich stálý zwonkowitý na

desatero klaný: ušlw 5 wnšných wejilých, ostrých,

.S wnitních plátkowitých, šupin 5 — 10 z kalichu wy-

niklých, ídko nižádných. Tyinek o z lžka wyniklých

jednobratrých. Prašníky stojící. Wajeník králkonožiný.

Blízny 3, plátkowilé. Tobolka rachýovvitá, Jpauzdrá,
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i^Sclilopná, mnolio— Iscmenná. Semena pahrbiiobrázdo-
Lwaná na senicnícech 3 u proslied sten.

Jiuení inuCenky a posedu.

M. dlanild. M. palinala Lam. Modecca Rhecd. 8 t.

0. 2 i. 22. Ker šlahaunatý, pnuly, z koena dlauhého,

ustého, dužnatého, blawého; wtwe tenké; listv Ivsé,

apíkalé, mkké, ewen obraubené: rozdíln dlanito-

alooné, wezpod 2, 4 nebo 6 žlázek mající : lalokw po-

lauhlých, kopinaljch^ celýcbi každý apík dole má dwa
abrbkv ztrnowatjící, nkdy w rozwilinu prodlaužené;
wty žlutawé, na broznecb úžlabíkon-ych, ojcdinlvcb,

hudýcb ; tobolka kulowatá, zwící malého jablka, žlutá,

adká, 3 — 4 slabobrázdá ; semena hndá, nerowná s

ádrem zasladlým w míšrích stíbrolesklých, blánalých,

lewen) ch. — tNa Malabaru. Kwte skoro poád. ^ .

Korea posilující zaliáuí Cernokrewnost, obzwlášt posedl) J>>

^(áwa s mlékem kokosovým proti keum brudním.

Podadí 3.

PODKONCAK07FITE. MALESHERBIAE.

PodkonCár. Malbsherbia. Malbsherbia.

Kalich niázdrowitý ustúw 10 dvvojadých w paupéti

jtechowilých : austí u wnec lOzuby prodlauženého. Ty-
inek ó njících. Wajeník Ipauzdrý. Cnlky 3 nej-

delší, pod koncem wajeníka wyniklé. Blizny kejowi-

té. Tobolka ,\ boná. Semena masiskem haubowitým
opatená.

P. Upiatif. M. tliyrsiflora R. ct Pav. t. 254. Gy-
mnopleura tubulosa Cav. ic t. 475. Bylina zwýší 2 —

3

wtewnalá, plsnatá, smradlawá, mnoholistá; listy árko-
witokopinaté, obak ostré, lepnaté, 2" dlauhé, chobotnaté,

pilowané; kwty úžlabíkowé, písedawé, dohromady w
konený klas ili kytku rozposlawené ; kalich nafauklý,

pomaranowý, lOarý, M/V dlauhý: ušlúw kopinatých,

brwitých; plátky kopinaté, brwité, kratší kalichu; jtyinky

stálé, delší kalichu, z pahrbekw pýitých wyniklé: wa-

jeník nožkatý, wejcowitý, podlauhlý, chlupatý ; tobolka

delší kalichu a jím obklíená, 3chlopná ; semena pe-
drobná, wejcowitá, na šrkách pupených. — INa wý-
sluních w Peruwii.
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PAPAJOWITÉ. PAPAYACEAE.

Kalich prostý, bzubý , pemalý. Koruna samci
Irubkowitonálewkowilá, na patero klaná, samicí liluboko

ódílná. Tyinek 10 z koruny wyniklých, jichž 5 bez-

nitených slojí ped ušty, ostatních h s nimi se stíídají-

cích, krátkonitených. Wajeník Ipauzdrý. Bhzna se-

dawá, .Maloná. Bobule dyaowitá o 5 semenicech ná-

stnných, mnohosemenných. Semena obalená míškem
obšírným, sliznalým a opatená skoápkau kruchau, bí-

lenatá. Kel osowý, rovvný, déloh welikých, plochých,

a koínku proti pupu elícího.
Slroriij oNyCejnS liezwtewné, lulénató. Listy stíclawé, dlani-

tolalokaté, na konci kmene ])if)lížpné. Kwty rznopohlawé, obyíSejne

íednodoiné, na liroznerli ážlal)Ckowý(h, iednodiu liýcli, anebo složenýrli.

iiád ten ol»saliuje jediné pokolení o 7 rodecli, toliko w Ame-
rice meziobratníkowé rostaucícli.

Papaja. Carica. Mblonenbaum.

Znakw naduwedených.

P. obecná. C Papaia /;,í>. Riimph 1. t. 50. 51. Hngh.

harh. t. 14. iS. Lam. t. 8-28. Diet. se. nat. atl. 3. t. 212.

Arbor plalani fol. Mcr. sar. t. 40. 62. 64. Ficus arbor

Pluk. abtu t. 278. /. 1. Papaya Trew Elir. t. 7. P. Ca-

rica Gaert. t. 1 2'2> P. mardm Rhecd. 1. t, l'Á/. 1. Ambapa-
paya Rhced. 1. t. ih. /. 2. Strom 15 — 25' zwýší,

kmene pímého, rowného, jednoduchého, na konci pe-
ídko wypau.šijícího wétew jednu nebo dw, tebas na I

tlustého, dutého, hranicemi pepažene'ho, po celé délce

jako palmowý opateného šrámy listowými, a na kon*

ci toliko nesauci koš listowý ; listy na apících 2 — 3"

dlauhých, srdité, 1 — VU dlauhé a široké, lysé, tenké,

niékké, na líci jasné zelené, na rubu bledší, dlaniio- na

patero neb dewatero klané : lalokw podlauhlých, ostrých,

hluboce chobolnatých, prostedního na tré klaného; kw-
Iv ze wšech úžlabíek vvyniklé, wonné: samí žlutawé,

lozpostawené na hrozny dlauhoslopkaté, wisuté, slože-

né; kalich pemalý, koruna s trubkau palcowau, wzhru
maliko se rozšiující a s ušty tlustá unkýnii , úkosn
prohnutými, podlauhloeliptinými, ostrými; tyinky z ústí

korunowého wvniklé, krátké, sotwa néjící ; kwty sami-

cí wetši, obyejn po 3 z nejdolejšich úžlabíek listo-

wých, též po J wynikajíci, na stopkách krátkých, llu-
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lých, wisutydí, ku kmenu skoro piiilaených; koruna
pízwonkowitá, skoro až dol ;»dílná: uštw IV2" dlau-

liých, '/a' širokýcl), wejitopodlauhlých, ostrých, luhych,

na hoejší polowin úkosn podhnutých ; wajeník wej-

iloelipsowity ; hlizna hluboce ódílná: ušlw rozlože-

ných, smáknutých, piikejowitých, zpedu uatých^ krát-

ce dípalých
;

plody rozdílné weiikosti a podoby, za-

kulatlé, elipsowilé, qbwejcowilé, dyowité, nepatrn a

nízce óhrané, žlutawé, s krkau llustau, dužnatau; se-

mena pemnohá, na stnách dutiny ókauté pipewnná,
wejcowitá, hranaloswraskalá, nahndlá nebo ernawá, w
míšku blawéni zawrená. — W Americe jižné, jmeno-
wil w Brasilii, nyní \ve wšech zemích mez iobratníko-

wých. Kwte a zraje celý rok.
Ten strom má tu obzwlášlnost do sebe, že ze semena mno-

liem erstwji wzrstá nežli banán; po 6 msícícli již zwjší muže a

nese owoce, w tetím roce jest ztlauští stíewíce, a we twrtém
swrchek zatíná hynauti. Owoce ili papajky uezují nožem, na

tyPce nawázaným, anebo dají cldapci wyšplíhati se na, protože kmen
dutý a mkký sotwaby snesl muže. Celý kmen naduelý mlékent

žlutawým, wclmi nepíjemným, trpkým, z nejmenší rány se prýstejí-

cíuí, zapálení kže snadno píisobícím a užiteCnýui proti blistám a

swrabu. Jediný strom míwá tebas 50 — CO plodiiw, jiiliž nejdo-

lejší nejdríwe zrají. Netoliko zralé anobrž i nezralé se potebuje.

Zralé piisobí snadno bliawku ; nezralé má w sobe množstwf mléka,

kteréž užito snadn stewa zancuje, a proto se waí a zadCláwá ;

chu i)rý má jako naše epa. iMléko papajowé w nowlšícli Casecli

potebují prospšn na místo zwíecí bílkowiny k išlní šáwy
cnkrowé w Indii západní ; w lékastwí se užíwá jako z kmenu wy-
|)r)štlá. .Semena cbuti ostré, pepowité nebo hortiné, w kudiy-

níd> užíwajf se co koení. Kwty cluitnajíce eidiau , picházejí

do poléwek. Maso zvvíat starých anebo terstwobitýih do listíiw

papajowýdi zavsinuto anebo mezi n powšeno w nkolika hodi-
nách prý zkehne , anebo když dobytek a drbež listím a owo-
cem toho stromu se krmí. Kde hojnost toho owoce, krmí se jím

prasata.

ád 100.

LOASOWITÉ. LOASEJE.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé, kraje b—, po-
ídku idílntího, stálého. Plátkw h anebo 10, dwoja-
dych, z ústí kalichowého wvniklých , kuklowitých a w
paupti chlopnitých anebo plochých, dohromady swinu-

lých. Tyinek mnoho, mnohoradých, prostých, nebo
nejdoleji na swazky srostlých, s plátky pipewnných,
wnšných asto neplodných. Wajeník Ipauzdrý. Cnl-
ka J, složená ze 3— 5— 7, docela spojených anebo na

41
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konci prostých. Tobolka kalichem vTncná, Ipaudrá,
nopukawá, nebo na konci [^ — 5 — 7rhlopná: chlopn
po kraji zkráceném aneb do wnilr \v piehrádku pro-
dlauženm semenonosné ; semenice tlusté. Semena na
semenicech pemnohá, nahá, vvisulá, bílenatá. Kel oso-
wý, rown}', cárkowitopodlauhlý, koínku k pupu elí-
cího, dloh plochých malých.

Byliny nebo zeliny dílem rozwilinaté a pnulé. Listy stríné
nebo stídawé, asto dlíinitoseíné nebo stíhané, bezpalisté. Kwty
obojaké, prawidelné, ojedinlé, shlaucené na stopkádi úžlabíckowých
boCnítJi anebo konených.

ád ten obsaluije asi 31 rod (w 6 — 7 pokolení, h) w jižné
Americe a to hlawne w Periiwii a Chíli. Mnohé mají cJilupy pal-

Ciwé. O wlastnostecJi málo známo.

LOASA. LOASA. LOASB.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé , kraje Sdíl-

ného, stejného. Plátkw 5, s lupeny kalichowými slida-

w} ch, králce nehetnatých, poddulých. Šupin 5 plátkowi

tých s plátky slídawých, 2— Slaloných, u wnit nitky
neplodné nesaucích. Tyinky mnohé : vvnšných 10 ne-

plodných, ostatní ozpostawené w šiky ló — I7muzné,
protiplátkowé. Cnélka asto na tré klaná. Tobolka i-
ííowitopodlauhlá , Ipauzdrá, na konci Schlopná, ka-

lichem vvnená : chlopní po kraji semenonosných.

Byliny, zeliny, žáhawosrstnaté , nkdy pnulé; listy stiícné

nebo stídawé ; kwety žluté, poídku bílé.

L'. akanlolisfá. C acanthifolia Lani. Juss. an. mus.
5. /. 3. /. 2. Bol. reg. U 78b. C nitida Bol. ma^. 2372.
Orliga chilensis Ftiiill. 2 1. 43. Lodyha asi zwýší 6'

wtewnatá, šttinatá; listy stíné, dole srdité, prolise-
né : úkrojúw zakonitých, chobotnatozubal) ch , asi 9"

dlauhé, dolení apíkaté ; stopky ojedinlé, Ikwlé, ižla-

bíkowé nebo vv rozworách stojící ; ušty kalichowé ko-

pinaté, auzké, zakonilé, podhnuté, zdélí plálkijw- 2zu-
bych, žlutých, Ižícowilých ; šupiny erwené. — W
Chíli. O

L. ambrosiolistá. L. ambrosiaefolia Juss. 1. c. t. \. f.
1. L. urens. Jaeq. obs. t. 33. Tall. tah. /. 31. 32. L. hi-

spida hin. Zelina zwýší 1 — 2', po wšech dílech po-
krytá šttinami mnohými žlutavvými, piclilawymi a palci-

wýnii 5 listy stídawé, rapíkalé, dwakrál protisené : ú-

krojw a úkrojw pítupych; stopky jednoduché, mí-
moúžlahíkowé ; ušty kalichowé kopinatoárkowité, ostré,

kratší plátkw žlutýchi poddutých, dost welikých, roz-
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ložených; šupiny bílé, erwené a zelen tekovvané ; to-

bolka mrlnatá, iliovritá , kalichem wénená. — W
Peruwii. 0»

Cacala. Mebtzblia. MbntZ£lib.

Kalich slály trubky wálcowité, skoro bbrázdé, kra*

je o 5 lalocích kopinatych anebo šídlowitých, stejných.

Plálkw b, nejwÝš z trubky kalichowé wyniklVch, stej-

ných. Tyinek mnoho s plátky pipevnných: nitky

prosté, asto na šiky rozpostawené. CnlkV 3, dopola

nebo docela srostlé. Tobolka ihowitowálcowiláj kra-

jem kalichowým wnená, Ipauzdrá, na konci 3chlopná.

Semena 3, 6, 9 nebo pometáním jinopoetná na scme*
nicech 3 nástnných.

Zeliny sotliatowetewnaté, dilupaté nebo ndinaté ; listy stríCné

nebo stídawé ; kwSty ojedinlé w žlabiku wetwowém.

C drasnd. M. aspera Lin. Pliim. ic. t. 174. /. 1. P.

Brown 2i9- Na wšech dílech welmi srstnatá, chlupúw
ukonených malau hwzdikau z pramenw hákowitých,

na šat se chytajících} lodyha rozprostená, wtewnatá ;

listy stídawé, rapíkaté, wejitopodlauhlé$ ostré, asi 2"

dlauhé, asto hlaubéji nebo mleji Slaloné : lalok
poboních pekrátkých , tupé, pilowané , obak tmaw
zelené ; kwty jakoby z úžlabíka hoejších listúw wy-
niklé, ojedinlé, žluté, krátkostopkaté, dost weliké; ušty

kalichowé kopinaté, ostré, padawé
;

plátky wajenopí-
okrauhlé, tupé, sotwa delší kraje kalichowého, mnohem
delší tyinek 5 tobolka šttinatá^ podlauhlá, wálcowitá

J

semen 5 hladkých, smáknutých. -— [Na Antilách. '^-.

C. mrtnatd. M. his píd a IVilld. Lam. t. 425. M. as*

pera Cav, ic. t. 70. Podobná pedešlé; z koena wychá-
zí nkolik lodyh socháte wtewnalých ; listy stídawé
pekráikoapíkaté, skoro sedawé, wejitokopinaté, dole

srdité, dwakrát zejkowané, hoení skoro slíné, pi
rozworách wtwowých ; kwéty písedawé, úžlabíkowé,
ojedinlé w rozworách; kalich ihowitý, podlauhlý : lu-

peníiw dlauhých, ostrých ^ plátky obwejité, hrotnatoza-

konité, kalichu delší; tyinek 30 — 35. — W Mexiku.
Kwte w erwnu až do záí. '4.

Koen roztluený násilné doleu) poišfuje a \klti ?feuia.

ád 101.

PASTALOWITÉ. TiUSERACEAE.

Kalich prostý, asto barwený : ušlúw 5 do póla
41*
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srosliydí, s trubkau wálcowitau nebo nálcwkowitau, ušly

zakonii^mi, stejnými, w paupli slechowitými. Plát-

kw 5, wyniklych z trubky kalichowé s ušly stída-

wých. Tyinek 5, pod plátky z trubky kalichowé wy-
niklých s nimi stídawých ; nitky prosté, prašníky po-

dlauhlé, pímé, 2pauzdré, u wnit štrbinau dwojnásoh-
nau pukající. Wajeník prostý. Cnlky hned 3, na konci

mnohoklan wéjíowíté, hned 6 nebo 3 až dol rozpol-

tné, wtwí na konci mnohoklaných. Tobolka .{chlopná,

Ipauzdrá, od hora až do prosted skoro pukající : chlopní

u prosted nesaucích na dél semenici. Semena míškem
jednostranným, nejtenším, mázdrowitým zahaletiá, chru-

plawá, síkowaná. Kel we stedu bílku dužnatého, ná-

kiwý, kopiskovvitý s koínkem k pupu smujícím, s

délohama plocho pínaddutýma.

Zeliny, byliny, poloke, jednoduše nepalciwS pýrité nebo

dílupaté ; listy stídawé, bez|)alisté, jednodiidié, nkdy na konci a-
píku dwojžlazé ; kwety úžlabíCkowé ; stopka nkdy z apíku wyniklá,

u prosted klaubnatá, stíCnodwojlistenatá, nkdy žádná ; listeny pí-
kwtní.

Sem náleží asi 80 rod (w 2 pokoleních) w Americe jižné b

Indii západní rostaucícli. O wlastnostedi jejidi málo powdomo.

.ijrg-<ia- Pastala. Turnéra. Turnere.

Kalich trubkowitonálewkowitý. Plálky rozšíené.

Cnlky 3, jednoduché, na konci w blizny mnohoklané.
Tobolka od konce do prosted pukající.

P. jUmoUslá. T. ulmifolia Lin. cliff. t. (0. T. fru-

tescens i/í//. ic. t. 268./. 2. Cistus Sloan. 1. t. 121./.
4. 5. Ke 5 — U' zwýší ; li^ty krátkoapíkalé, wejilo-
podlauhlé, anebo podlauhlokopinaté, ostré nebo tupaun*

ké a hrotité, oste pilowané, dole 2žlazé , na líci

lysé a lesklé, na rubu pýité; stopky pekrátké, na
pohled ze apíku wyniklé, pod kwtem listenoma pod-
dutýma, celýma nebo zaubkowanýma opalené; trubka
kalichowá árkowaná, pýitá: uštúw kopinatých, ostrých;
plátky delší ušlw kalichowých okrauhlowejité, dlaubo-
nehelné, žluté; cnlky málo kratší tyinek ; tobolka wej-

cowitá, nepatrn 3boná, pýitá. — W A.merice mezi-
obratníkowé. Poád kwte. '^.

WSecky zelené ástky píjemn woní u potebují se w lé-

kastwí k snadnjšímu wycbrkowání.
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ád 102.

ŠRUCHOWITÉ. PORTCLACEAE.

Kalich prostý nebo nejdoleji s wajeníkem srostlý,

asto 2lupenny : lupenw slícnych, nkdy 3 — ólu-

peonv : lupenúw srostlých w kalich 3 — bušelný. Plát-

ky poidku žádné, nejoasteji ó, nékdy •>, 4 a 6, hned
wšecky prosté, hned nejdoleji skoro srostlé w trubku

nejkratší , s ušty kalichowými slíídawé ,
jestli poet

stejný. Tyinky s plátky nejdoleji ze dna kalichowé-

ho nebo z lžka wyniklé, rznopoelné, wšecky plodné

;

nitkv prosté, na plátky pipewnéné, s nimi srostlé a jim

stíné (stejnolipoetné). Prašníky wejité , 2pauzdré,

2štérbinné. Wajeník jediný, Ipauzdrý. Cnlka I nio-

witá, rozdlená na mnoho blizen, bud" žádná s blíznamí

mnohyipi z konce wajeníka wvniklými. Tobolka i pauz-

drá, hned obíznutá, hned 3chlopná, od hora až dolií

pukající, hned (poidku) nepukawá, Isemenná. Semena
w tobolkách pukawych hojná na semenici stední, nej-

astéji bílenatá. Kel obwodní: koínku wálcowitého

dlauhého, dloh podlauhlých.
Zeliny nebo kíky : listy stídawé, dužnaté, celé, bezpalisté,

stíné, palistnaté. Kwty obojaké, ližlabíCkowé nebo konené, oje-

dinlé nebo na vrnliolícícli Iiroznowitýcb ili latowitycli.

Decandolle po/tá 98 rod (w 14 pokolenfrb), které sice po
wšrcli pásmech jsaii rozdleny, nejw/re ale jiih roste w liorkéin, a

to w Americe. OI>saluij( štáwu wodnatau, slizkau, a slauží dílem

potrawau \ nkteré cizí jsau hoké.

Saulistka. Triamthema. Dbeiblume.

Kalich z 5 lupenu stálých, nejdoleji srostlých, uwnit
barwených

,
pod koncem hrotitých. Plátky žádné.

Tyinek h, poidku wíce, nejdoleji z kalichu wyniklých.

Prašníky ledwinowité. Wajeník wejcowitý. Cnlka ni-

owitá (^nkdy jenom blizna) I — 2 poidku 3. Tobolka
nezralá 2pauzdrá , zralá Ipauzdrá. pod prostedkem
obíznutá s wíkem naddutým

;
pauzdro 1, málosemenné.

Zeliny, byliny, nkdy dole podkrowité, wíce mén dužnaté

;

listy stíné, nejcelejší, apíkaté , dolejšek apíka prodlaužený w
blánu palistowitau; kwty úžlabíkowé, asto trojatoé.

S. jednolennd. T. monogvna Zin. Lam. t. 315. y. 1.

Dccand. p-. 1. 109. T. portulacastrum Sam. Hemi. par.

t. 213. Zelina lodyh lysých nahoe pýíkalých, klaub-

natých, píoblých; wtwe mnohé, rozkladité, smáknuté,
stíné, prisochalé ; listy skoro dužnaté, stíné, pí-



646

klaubu jednom nestejn weliké, apíkalé, wajené, lu-

pe, lysé, celé, po kraji erwenawé; apík mnohem krat-

ší listu, 2zubý ; kwty sedawé, strbaulené, úžlabíkowé,
2li$lenné ; kalich lysý : lupenw 5 wajených^ pod kon-

cem hrotnatých, u wnit barvvených ; tyinek 5, nkdy
6 — 12, kratších kalichu; wajeoník dole zahalený kali-

chem, tupý, dwojrohý ; nélka 1, niowiiá, na jedné stra-

n mrtnatá, zdélí kalichu ; tobolka 2pau/.drá, isemenná.
— INa Jamaice, Kurasawu, w Mexiku. Kwle poád. Q.

Jest hoká a prospíwá w slabém zažfwání.

S. hlalild. T, cryslallina Vahl Papullaria crystal-

lina Forsk, Podkíek lodyh dílem položených, oblých,

pokrytých drobnými, proswítawými bradawikami
,

ja-

koby bublinami ; listy stíné, mírn apíkaté, wajené
prídužnaté, drobné, asi ?'>'" dlauhé, obak pikryté jako

bradawikami proswítawými; apík krátký; kwty w
strbaulech malých, sedawých, úžlabíkovvých ; kalich

zelenawý o o lupenech, pod koncem hrotitých ; tyinek o

s lupeny kalichowými stidawých; prašníky erwené

;

vvajeník oblaunký, nahoe trochu tlustší, na konci pro-

hlubený ; nlka krátká, niowilá. — W Arábii a Indii

wýchodní. \.
Rostlina jakoby krupjeu-.i wodowýiní pokrytá jest proto zna-

menitá,

Srucha. Portulaca. Portulak.

Kalich bu prostý bu nejdoleji s wajeníkem sro-

stlý, 2dílný, pak dole obíznutý a padající. Plátky 4— 6,

stejné, prosté nebo nejdoleji srostlé, z kalichu wyniklé.

Tyinek 8.— Ih: nitky prosté, nkdy na plátky nejdoleji

pirostlé. Wajeník zakulatlý. nlka 1, na konci na

tré neb šestero klaná, nebo žádná; blizny 3— 8,prodlau-
zené. Tobolka zakulatlá, Ipauzdrá, u prosted obíz-
nutá. Semena mnohá na semenici stední.

Zeliny dužnaté, nízké; listy roztraušené, nejcelejší, dužnaté, w
ilabfku asto dihipaté, okolo kwtuw slilauCené nebo pípeslenné.

S. obecná. P. oleracea L«í. Ple7ik t. 130. Trati. Arch^

t. 110. Schh. t. 130. Decand. gr. t. 123, Kuínoha lesní

Mat. Haj. 120. K. polní Mat. IVcl. 142. C Zelina lysá,

koen wetenowitý, mrcasatý, wypauštjící wíce lodyh
príwtewnatých, rozprostených, 3"— G' dlauhých, oby-
ejn do kola rozložených, oblých, tlustých, dužnatých,
lysých ; listy podlauhloklínowiié, tupé, celé, tlustaunké*

dužnaté, lesklé, stídawé, nebo stíné, na koncech wt-
wowých smslnané ; kwty scdavvé, ojedinlé, nebo po
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2— 3 strbaulcné, úzlabikowé; kalich clo pola pirostlý,

sruaknulj: lupenúw neslejných, pokwtjy nad tobolku

skliuien}, a s jejím wíkein padající
;

plálky obwejité,
žluié, rozložené, nehtiiw spojených; tyinek 6 — 12, ze

dna kalichowého wyniklých; blížen h, niowitých, seda-

ných; semena zakulatlá, erná, lesklá, uzlíkami w
krtihv rozpostawenými šerpiwaunká. — Na rumu, ska-

lách, zdech, místech wzdlaných, též na pomorí jak se

zdá po teplejších koiinách mírného pásma vv starém

swélé, nyní také w Americe s ewerné a nkterých kon-

inách meziobratníkowých. Kwle w erwnu ai. do
záí. .

Odrodek kuínohii zaliradnf, Mat. Háj. 19. 6. k, domácí Mat.

Hel. 142. I). P. sativa Haw. P. latifolia Horném, iiiaj nktí za

obzwláŠtuí rod, ponwadž dlauhýin sázením se neprumuiije. Lodyhy
rozprostené, wzstaupawé , listy širší obwejité ; wšecky díly jsaii

wtší a silnjší. Píiwodn prý roste w Iniiii wýiliodní a Americe
jižné. Nkdy má listy žlutawé (P. aurea). Ten odrodek w nkte-
rýcli krajinách ješt wíce se potebuje nežli kiirínotia obecná. Cbuti

jest náslaaé ; jídá se co salát, též w |)oléwkúili zelních; jindá naf a

semena proti kurdjiun su potebowala.

Prculbš. Akacaupseros.

Kalich z lupenu 2stíných, po dlauhlých, nejdoleji

písrostlých. Plátkw 5 nejprchawéjsí^h. Tyinek ló—
20: nitky prosté, njdolcji z kalichu s plátky wyniklé

a s nimi spojené. Cnlka nioxvitá, na nejwyšším konci

na tré klaná. Tobolka homolowitá, Ipauzdrá, Schlopná :

chlopní asto na dél rozpu .lých, a tudy jakoby Gchiop-

ná. Semena mnohá na semenici stední, kídlatá.
Byliny podkrowité, n^-jnižší; listy dužnaté ; užiabíka cliUipa-

tá ; listeny uiázdrowité ; kwety hroznné.

P. méhawij. A. telephiastrum Decand. Portulaca Ana-
carapseros Li/í. Talinum Anacampseros IVilld, Decand. gr.

t. 3. Kulingia Anacampseros Ehrli. DUL clili. t. 281. y.
3Go. Cfmi/n. Iiort. 2. t. 89. Bann. afr. t. 30. /. 2. Lody-
hy tlusté, 4— •/ wysoké; listy welnii tlusté a dužnaté,

lysé, wajenéj zakulatélé ; w úžlabíku malý swazek chlu-

pw dlauhých ; nemnoho kwtu erwenawých, rozlože-

ných, na hroznu lato\vitén>, jednoduchém; stopky lysé,

oblé, wice kwélúw nesauci
;

plálky dost weliké, obsrd-

ilé, tupé; lupeny kalichowé ostré; semena welmi kí-
dlatá. — [\a Pedhoí dobronadjském. Kwéty toliko za

nejwtšíhu denního horka se rozvvíjeji. '^.

Poád zelená a potebuje se jako kuíuuha.
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TtNHc. Talinim Talinum.

Kalich padiiv/ý z 2 luponw slínýcli, wejcit}ch.

riálkw h podplodníeh anebo nejlilauln"')! z kalichu wy-
niklých, prostých anebo dole písrostl}' ch. Tv inek 10—
20, s plátky wyniklých a s nimi asto srostlých. Cnl-
ka nitowitá, na konci rozštpená na •{ hlizny odstálé

anebo srnstnané. Tobolka 3chlopná, Jpauz-drá, mnoho-
semenná. Semena bczki-idlá na semenici stední.

Byliny nkdy podkovvowité, lysé, dužnaté : listy stríduwé, nej-

celejší; kwety wrciioliCené nebo hroznné, prciiawé.

7'. trojhrantj. T. triangulare IVilhL Rulingia race-

mosa Elirh. Portulaca racemosa Lin. P. triangularis Jacq,

obs. 1. t. 23. Helianthemum Plum sp. 7. L láO. /. 2.

Podke 2slewíný ; lodyhy oblé, dole dewnaié, lysé,

wtewnaté, dole položené, wzstaupawé, lysé; listy po-
dlauhlé anebo skoro wejité, dole ztenené, lesklé, tlu-

sté, wykrojené, hrotité, nadduté nebo ploché, po kraji

asto podwinulé, kriíché, roztraušené; hrozny jednodu-
ché, konenéj alespo 3k\vté ; stopka 3hraná; kwély
nevvonné ; kalich lupen hladkých, zelených, plochaun-
kých, skoro tupých; plátky žluté nebo bílé, podlauhlé;
tyinky nestejné, kratší plátkinv ; wajeník lysý, zakula-

tlý ; tobolka Ipau/.drá, 3chlopná ; semena pedrobná,
plochá. — Na Antiiácli podlé more. \.

Jedí jej jako ii uás kiiTíuoliu.

Sruchowec, Portclacaria.

Kalich ze dwau lupenw mázdrowitých, stálý. Plát-

kw f) stálých, stojných, obwejitých, podplodních. Ty-
inek 5 s plátky pípewnných, nepoádn rozposta-

wených. Prašníky krátké, asto wypauhlé, Wajeník
wejcowitý , 3hraný. Cnélka žádaá. Blizny 3 odstálé,

nawrchu žláznaté mkkooatnaté. Tobolka kídlat 3-

hraná ^ nepukawá, Isenienná.

S. a/ricktj. V. afra Jacq. eolL {. t. 22. Claytonia

Porlulacaria Lm. Lam. t. 144. f. 2. Dill. cUh. t. 101./.
120. Ke ozdobný 2— 3' zwýší, pne tebas zllauští ra-

mena ; wétwe mnohé jakoby wrcholiené, klaubnaté, so-

cháte, dužnaté, s wrstwau devvnatau petenkau ; listy

mnohé, drobné, dužnaté, tlusté, stíné, obwejitoza-
okraulílé, málo lesklé, zšií a zdélí palce, bledé zelené ;

kwély drobné, ržowé, z úžlabíek mladších wvniklé,

na stopkách smáknutých, zubatých; slopcky Ikwté
pi každém zubu. ~ W Africe jižné. \ .
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Melok. Ullucus.
•v

Kalich z lupeniW 2 stín}'ch, píokraulilých, pod-
dulýoli, proswítawých, barweriych, padawjcli. Plátkiuv

ó, kalichu delších, srditých, nalioe ztenených, dole
spojených w trubku nejkratší. Tyinek 5 ; nitky nej-

kratší pímé, prašníky 2pauzdré, pímé. Wajeník zaku-
latly. Cnlka niowilá zdélí tyinek. Blizna jednoduchá.
Tobolka Ipauzdrá. Semeno podlauhlé.

M. hlíznatý. U. tuberosus Lozan. UUuco, melloco.
Bylina lysá s koenem bulwatým, sliznatým, jedlým ; lo-

dyha hranatá ; listy stídawé, srdité, nejcelejší, tlusté,

fapíkaté; hrozny úzlabíkowé, jednoduché, nachýlené';

stopeky s listeny nejkratšími. — We Kwítu na za-

hradách.

Batolka. Clavtosia. Claytonie.

Kalich z lupenw 2 stálých, wejitých, stríných.
Plátkw ó obsrditych anebo obwejitých, podplodních,
stejn nehetnatých, nehtuw dole písrostlych. Tyinek
n, na nehty plátkowé pipewnných. Wajeník sedawý.
Cnlka I, na tré klaná: wetwikv u wnit bliznonosné.
Tobolka Ipauzdrá, líchlopná, .3semenná ; semena sedawá.

Bylinv, zeliny !ys6. prídiižnaté ; listy nejcelejší, koíenowé a-
píkaté, nejhoejší asto stríné, sedawé, nkdy srostlé; Lrozny ko-
nené ; kwty bílé nebo riižowé. ,

B. prorostlá. C. perfoliata Donn. Sims w/?^. í. 1336
Jacq. frag. t. ól. f. 2. C cubensis Bonpl. an. nius. 7. t-

6. — pl. equin. t. 26. Limnia perfoliata Hatvk. Koen
mrcasaty ; lodyha málo wyšší pídi ; listy bezzilé, koe-
nowé apikaté, kosotwerené, wejité, lodvhowé stíné
a srostlé \v jeden píokrauhlý, prorostlý ; z úžlabíka
wynikají 3 — 2 stopky, z konce lodvhy ale 6 anebo 8

skoro okolík dlajících; kwly drobné, bílé ; plátky celé

nebo píwykrojené. — L\a Kub, w Mexiku, we Wirgi-
nii, na místech stinných. O-

Na w salátu jedí.

B. wirginskú. C. TÍrginiana L/i. ham. t. 141. /. 1.

Sdík. t. 50. Decand. grass. t. 131. Koen bulwowitý, zaku-
latlý, wtší lískowého oechu, mrcasaty; lodyha pímá
\—6 wysoká : listy sotwa Ižilé, koenowé podlauhlé
nebo árkowité, tráwowým podobné, píapíkaté. nejho-
ejší stíné, sedawé, prodlauzené, lysé, trochu dužnaté ;

hrozen konený, bvvný, slopcek ojedinlých, bezlisten-

iiých ; kwly bílé, dost weliké ; lupuiiy kalichowé, a plál-
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ky wejilé, tupé, celé. — We wlhkýoh lesech nowé An-
glie, Wir^inie a Karoliny. Kwéte \v dubnu a kweluu. '4-

.

Hlízy korenowé jedí,

B. sibiská. C tuberosa PalL Koen bulwatý, po-

dobný k zemákm ? listy árkowitokopinaté, ztenené'
;

plátky zatlaené. — Mezi mecliem na Karaatce a w Si-

birii wýchodní. "H-.

ZnROJOWKA. MoNTIA. MoSTIB.

Kalich z lupenw 2 poíidku 3. Plátkw ó nejdo-

leji písrostlých, 3 troclm wetších. Tyinky na nehty

plátkowé pripewnéné, asto 3, ped plátky menšími,

nejídjí 4. Wajenik sedawý. Gnélka nejkratší,, 3dílná:

wlwí odstálých, poohnutých. Tobolka Ipauzdrá, 3«

chlopná, Ssemenná,
Z. obecná. M. fontána Lm. Mich. gen. t. 13. /. 1. 2.

TI. (lan. t. 131. Engl. bot, t. 1206. Sdík. t. 20. Zelina w
trsech hustých rostauc na nkolik palciiw anebo stewíc

wysoká, autlá, slabá, dužnalá, wtewnatá, hladká, pímá
nebo plaziwá ; listy stíné, pirostlé, podlauhlé, dolení

kopisowité , celé, zelené; kw(>ty drobné \v hoeních
úžlabíókách, 2 — 3 , pímé, na stopekách ojedinlé. —
We zdrojích a na lukách mokrých po Kwrop a Ame-
rice sewerné. Kwle w kwtnu až do záí. O. ^.

Tu a onde jedí'uaC sláwnatau a sladkau w salátu.

ád Í03.

NEHTOSVCOWITÉ. PARONYCHIEAE.

Kalich z lupeniiw 5 (peídko z 3— 4), nejdoleji

srostlých. Plátky drobné, šupinowité, tyinkám neplod-
ným podobné, mezi lupeny kalichowými pripewnéné,

nejastji jich tolik co lupenúw, ídko žádné, anebo w
tyinky nadpoetné promnné. Tyinky wyniklé z trubky
kaliehowé, anebo z lžka ped lupeny kalichowými

;

bu jich co lupenw kalichovvých, burnén, bu dwa-
král tolik. Niikv oddlené. Prašníky 2pauzdré. Waje-
nik prostý. Cnlky 2 — 3, hned oddlené, hned wíce

mén srostlé. Plod suchý, drobný, asto mázdratý, hned
j

nepukawý, hned 3chlopný. Senjena hned pemnohá na

semenici stední, hned ojedinlá na šrce dlauhé ze i

dna wyniklé wiautá. Bílek maunatý. Kel wáluowilý, i
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poboní, kriwý nebo obwodoí s koínkem k pupu e-
lícím, délohania drobnýma.

Zeliny, byliny, poloke. Listy nejCastji stríCné, celé s pali-

sty niázJrowiíými. Kwty obojaké , drobné na wnliolícícli muoho-
~ l.^t'A. «.M..I., olrnon o>i-K->.ill^n.i,!f( lil nnuKn .liti /4 .-. L- ....'if í-.l.

UUjilUMi ale w iiuiK^iii ivi tijiua'.ii >ia»i<-ii ow^id uiinYv. iruuuua|i sa

lietlešléiuu ádu též i kaukolowitýiu (str. 117.)} "d nicliž palisty

dají s<! rozeznati, ježto obeíiia tem ráduu chybjí. Od srudiowitýdi

ale lisí se jeste intiožstwfin lupenfiw kalidiowýcli a postawením tyinek.
Rostliny nepatrné užitku skrowného.

H0UUI.ICB. TeLEPHIUM. TiíLEPHIB.

Kalich ódílný, stálý : uštiv podlauhlých, poddu-
tých. Plálkw 5, ze dna kalichowého wyníklých s ušty

stídawých. Tyinek 5, plátkm stíných a na jejich

dolejšek pipewnných. Cnlky 3 odslálopodhnulé, do-
le srosll. Tobolka jehlatcowitá, trojboná, Sclilopná,

dole opauzdrá, na konci Ipau/.drá. Semena mnohá na
semenici stední w 6 adách rozpostawená. Kel obwod-
DÍ, kiwý.

H. stídawolisfá. T. Imperati Lín. Schk. t. 8ó. Gaert.

t. 129. T. repens Lam. 1. "213. Bylina siwá, lysá; koea
wyhání nkolik lodyh slabých, položených, jednodu-
chých anebo wtewnatých , po celé délce listnatých

;

listy stídawé, wajené, dole zaužené w apik pekrát-
ký ; kwly bílé, dost vveliké, na konci witvví slilauené
w chocbolík hustý ; tobolka 3" dlauhá. — ^a skalách
wýslunných podlé Moe stedozemního, též \v Helwecii
a Tyrolích jižných. Kwle w lipnii. '^-.

Pkíjtržííík. Hrkniaria. Bruchkraut,

Kalich skoro ódilný, u wnit barwený. Šupiaek
ili plátkíiw ó niowitýcb, nejcelejších, s lupeny slída-
wých, nkdy nejmenších anebo nic. Tvinek 5 anebo
pometáním 2 — 3, lupenm kalichowým stíných. nlky
2 krátké, oddlené, nebo dole srostlé. Tobolka IpaU"
zdrá, nepukawá, kalichem zastená.

Zeliny, byliny anebo polokre prostené, wPtewnalé ; listy stríí-

aé, palistnaté. Kwty strbuulené, úžlabíkowé Listeny nejmenší.

P. plchy. H. glabra Lin. FL dun. 529. En^l. hof. t.

206. Schk. t. 56. Kosilina lysá, letní nebo ozimá podlé
wysetí. Koen louky, blavvý, mrcasatý wyhání mnoho
lodyh rozprostených, k zemi jakoby pitlaených, 2—4"
dlauhých, od dola wtewnatých, oblých; listy sedats'o,
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obwejítá, cel^, clolení slín^, s jedním menším, haení
stídawé ; obak podlé listu pálist malý, wejilj, bílý,

mázdrowitý ; kwety predrobné, zelené, úžlabíkowó, nebo
protilisté, nahlauoené w strbaulky zpleslilé, 7— lOkwo-

té, podepené listeny drobaýini, mázdrowitými , jako

palisty wyblizejícími. — Na polích, r()lích a auporeeh
suchoparných, písitých tv nejwtším dílu Ewropy a Si-

birie. Kvvéle \v ervvnu až do záíM'. O, ^, '^'

P. srslnatíj. H. hirsuta Lin. Engl. bot. 1. 1370. Wel-
mi podobný pedešlému, liší se ale wšeobecnau srslna-

tostí , listím wajeonopodlauhlým , slrbauly chudokwlý-
mi, ušty kalichowými delší šttinau hrotitými. — Ro-
ste tamtéž. '4-.

Obe tyto rostliny bezwonné, pon.ihoklé a nkdy náslan rlint-

naiícf (lrnln!y pofrebowali proti rozdílným neinocein, ohzwláštC proti

prtržím u dtí. Na koen prwnílio rodu žije prý w KwropS wýchodní
íerwec polský.

NeHTOWEC. IlLECGBRUM. KNORPELBLME.

Kahch ódílný; uštw ztlustlých, smáknutých na

konci líkosn uíznutých, a w hrot wlasowilý ukone-
ných, na líci auzkých, ponkud prohlubených. Plátky a

tyinky jako pedešlého pokolení. nélky pekrátké;
blizny 2, tupé. Mošnika kalichem zastená, brázdá,
podlé brázd pukající, 5chlopná, ísemenná. Kel sotwa
kiwý, poboní.

N. peslcnný. \. verticillatum Lm. Fl. dan. t. 335.

Schk. t. 50. Paronychia verticillata Dccand. Koen ozimý,

petenký, mrcasatý vvyhání nkolik lodyh položených,

autlých, 3— G" dlauhých, vvtewnatých , 4hraných, jako

celá rostlina lysých, dole koenatéjících ; listy slíné, a-
píkaté, obwejilé, tupé, celé, pídužnaté

;
palisty drobné*

tenké, mázdrowit b^lawé, proswítawé, wíce mén roz-

štípené: strbauly 3—ókwlé , w úžlabíkách po celé

délce lodyh dlající napohled peslínky; kalichy blost-
né, zastené listeny palistm podobnými ; ušty dlau-

hým chlupem ukonené, na stran wnitní zelenawé
;

mošnika elipsowilá; semeno bled lindé , lesklé. —
Na pídích a rolích wlhkých, o!)zwlášt písitých, raše-

hnných w Ewrop jižné a tu i onde w prostední. Kw-
le \v lipnu a srpnu. ^

.

.lexlpn nejpuknCjsfili rodiiw toho rádu, ulSSený pohled poskytu-

jící holým iiiistm, za obyt wykázanýui.



ChrdstawbCka. Parohychia. Paronychie.

Kalich ódílný : ustw plochopoddul}'cli, asto hro-
litých. Pláikiiw 5 šupinowitvch, árkouitvch, s ušty stí-

dán ych. Tyinek ó. Cnelka I. lílizny 2. Mošnika Ise-

nienná, nepukaná, nebo tobolka óchlopná , kalichena

zastená.

Zoliuy, byliny nebo jiolokre po teplejším dilii pásma scwero-
mírnélio rozlosowané, nejwCtewnatejší ; listy stfCné

;
palisfy a li-

steny weliké, mázdrowité, zwadlé, blostné ; kwety wrdmliené nebo
strbaulené.

Ch. dauškolistd. P. serpillifolia Decand. Illecebrum
scrpillíoliun) Fdl. in Sckrad. joum. 1804. t. A. Lodyhy
piewtewnalé, položené, plaziwé, uzlalé, asi 3—6" dlau-

hé ; listy obwejité, ploché, prídužnaté, brwilé, obyejné
o polowiku kratší palistw niázdrowiiých, stíbrných,
asto na dwé rozpoltných ; kwiy konené, strbaulené,

ukryté listeny welikými, mázdrowitými , stíbrnými,
zakonitými ; ušty kalichowé komolé. — !Na sucho-
paich Ewropy jižné a wýchodní. Kvvéte w kwtnu. "4-.

Plbwucha. Polycarpaea.

Kalich odílný , nebo hluboce na patero klaný:

ušty plochaunké, mázdrowité obraubené, ani kýlaté, ani

hrotité. Plátkw 5 a tyinek tolikéž podplodních. nél-
ka niowiiá a nélky 3. Tobolka Ipauzdrá, 3boná, 3-

chlopná, mnohosenienná.
Zeliny,- byliny niíjwtewnatSjsi' ; listy stCné, asto wtwika-

nii úžlabíCkowými a listnatjiui napohled píeslenSné ; palisty mázdro-
wité; kwety wr<iiolícnodi(KÍiolieené, z bela zelenawé.

P. lisawd, P. spadicaea Lam. Celosia spadicaea
Wdld. Mollia spadicaea IVdld. Lahaya spadicaea .Schnlt.

Rlailosina IViecd. 10. /. tí(i. Bylina dole dewnatá, V
dlauhá ; lodyhy rozprostené, wtewnaté, nzstaupawé,
wétwe plsnaté ; listy árkowité, lupaunké, ndadší pí-
plsnaté ; wrcholíky konené, hocholíkowité 5 kvvély

drobné; kalichy mázdrowité: tobolky erwené, — Na
INialabaru w písku. Kwéte poád. "|\.

Na potebují proti uštknutí badímu.

Kýlatka. Polycarpon. Nagelkraut.

Kalich hluboko na patero klaný : uštúw dole wíce

méné srostlých, niázdrowiié obraubených, na konci hro-
titých. Plálkíiw i), wykrojeuých. Tyinky 3— ó. Cnél-
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ky 3, nejkratší. Tobolka Ipauzdrá, 3chIopná, mnoho-
semenná.

Listy stríCné nho peslenené. Kwty na cliochoUcích wrclio-

líCnat)cli. Palisty a listeny malé, niázdrowité.

^0tuiÉSé< K- rozewiená. P. telraphyllum Lin. Zannieh. islr. 1.

S03. Krok. sil. t. 42. Lam. t. o\. Engl. bot. t. 1031. Ko-
en letní, mrcasatý '•, lodyha 3— 6" wyaoká, položená od
dola na mnohé wtwe ro/ewené rozsochaná ; listy ob-

wejiié, lodyhowé lwernalé, wétewní stíné; palisty ple-

wowité; kwty nepatrné, špinaw bílé, na okolících kone-
ných wrcholínatých. — INa místech písitých po Ewrop,
Ostrowech kanárských. Kvvte w srpnu a záí. Q.

Drulidy ji potebowali proti wediiin zánehetníiii.

ád 104.

CHMERKOWITÉ. SCLEÍIANTHEJE. J. S. Presl

(^1820; Link (\%2{).

Kalich stálý: trubky zwonkowiié, ústí kruhem žláz-

natým zauženého, kraje 4—sdílného. Plátky žádné. Ty-

inek na kruhu ústním piipewnných ó, pod ušty ka-

lichowýuii postawených, anebo 10, jichžto 5 protiušet-

ných, nejastéji plodných anebo jenom 1. Wajeník
prostý, Ipauzdrý, 1—2\vajený. Cnlky 2, wšaká s bliž-

nau hláwkowitau, anebo nélka 1 s bliznau wykrojenau.

Mosnika blanowitá, w trubce kalichowé ztwrdlé zawe-
ná, nepukawá, Isemenná. Semeno wisící na konci š-
ry pupení, wzstupující, bílenaté. Kel obwodní krauž-

kowitý.
Zeliny, byliny; listy stíné, celé, bezpalisté ; kwety drobné,

obojaké, obyCejn na wrdiolícícb rozsodianjrh. Malý ad obsahu-

jící 9 rod (w 3 pokoleních), jichžto 4 w Kwrope, tolikéž w Austrálii,

1 w Kolumbii roste.

Rozeznáwají se od nehtowcowitých kalidiem zwonkowitýui, sro-

•tlolupenným a uedostatkem palistw.

Ghmerek. Sclbrahthus. Knauel.

Kraj kalichowý Sdílný. Tyinek 10, ídko 5 ne-

bo 2. Wajeník 2wajený. Cnlky 2, tenkoniovviié, s

bliznau hláwkowitau. Mosnika se stálým kalichem pa-
dající.

Ch. zaivený. P. perennis Lin. Fl. dan. t. 202. Schk.

t. 120. Bylina 2 —mnoholetá. Koen tence wetenowi-
ty, mrcasatý, wyhání nkolik lodyh rozprostených, íd-



ko wzstaupawýrli, 3—6" dlauhýrh, obyejn od dola soclia-

t rozwtwenvch, oblých, uzlalých, s lánky jednostrann
pýritynii; listy strín, árkowiiošídlowité, skoro polooblé,

obyejn siwé, dole brwiié a širokau obrubau srostlé;

kwly íOmužné na wrcholících konených, sochajt roz-

wlvvenych, w jejichžto rozvvorách kwly ojedinlé, se-

dawé, na posledních wlwich ale skoro slrbaulené; ušty

kalichowé podlauhlé, ^aokrauhlenotupé, se širokau, niá-

zdrowitau obrubau ; kalich plodonosný zawrený. — l\a

rolích písitých , suchých nejwtšiiio dílu Ewropy a

Lewantu. Kwte w kwlnu až do zái. Q.
Na koenu toho dimerku žije cerwec polskj' (Cocciis polo-

niciis), ohzwlášt w Polsku hojný, který drululy k barwení wl-

uy ua Cerweno se potebowal, nežli erwec mexický se poznal. Na
jiudá poraueli proti wedm rakowitým.

Ch. bezbramuj. S. annuus Lín. Fl. dan. t» 504. Schk.

t. 120. Podobá se pedešlému ; liší se ale ušly kali-

chowými wejiiými , dost ostrými, peauzce inázdio-

wit obraubenýini , na kalichu zralém odsláwajícím.

— ^'a rolícli a polích písitých Ewropy a nyní také

Anaeriky sewerné, Kwte w kwtnu až do jesen. H«

ád 105.

NETÍlESKOWITÉ. SEMPERllVEAE.

Kalich z lupenw 3— 20, dole wíce mén srostlých

a tím mnohodílný. Plátkw tolik co lupeníjw kalicho-

wých, s nimi slídawých, nejdoleji z kalichu wyniklých,

nyní prostých, nvní srostlých vv korunu saupláikowau. Ty-
inky s plátky pripewnné, s nimi stejnopoetné ne-

bo dwakrátné , nkteré delší s plátky stídawé a rau-

ejší, jiné plálkúm slÍM'né, kratší pozdnjší. ^'ilky pro-

sté, šílowilé. Šupiny medonosné u zpodu worekw.
Worekw co plátkw, jim stíných, okolo osy pesle-
nowit rozpostawených, prostých anebo prísrostlých,

Ipauzdrých, nlkau ukonených, zralých podlé wnit-
ni nebo i (porídku) wnšné hrany pukajících. Wajeka
a semena we wnitním kautu pipevnná, dwojadá. Bí-

lek tenký, dužnatý. Kel rowný, s koínkem k pupu e-
lícím.

Zeliny, byliny, ke. Listy dnžnaté. KwCty Casio wrcJiolie-

né, nkdy na vstwídi wrdiolikowýdi jednostranné, nkdy ojedinClé,

úžlabíkowé.
-luv Kád sesláwá z 300 rod (we 20 j)okolenídí)j jidížto nejwStJÍ
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díl pináleží infrným podnebím. Nejwtsí ninožstwí ale roste jich na
Predlíoí dobré nadje, ostatní w Iíwro|)C a sewerné Africe a Asii

;

ostatní sweta díly pFeniálo rodu mají. Kostauce na skalácli anebo

w pd písité, w}j)rahlé, wjslunnc mají šfáwii niírnau, náslanau, w
níž jablkan wápníCitj' pewažuje, nkdy také prostá kyselina, ideji
prwek prudký, tSkawý. Mnobé |)otebiijí se w lékarstwí. ACkoli nej-

niuožsí inolilyby se jísti, málokteré wlastuC se k tomu potebují.

Rád ten rozdluje se na 2 podadí :

1. TLVSTICOWITÉ. Woreky piosló, zrale' na

wnilní hran pukající.

2. PriROZCOJriTÉ. Woreky dohromady sro-

stlé w tobolku mnohopauzdrau.

Podadí 1.

TLUSTIGOWITÉ. CRASSULEAE LEGITIMAE.

NaDSOBICkA. TlLLAEA. TlLLÁE.

Kalich 8—4dílný. Plátky 3—'t, podlauhlé, zakon-

íte. Tyinky 3— 4. Supiny žádné nebo nejmenší. Mé-
chýíky 3— 4, u prosted skrené, 2semenné.

Zeliny drobniké, lysé; listy stííné ; kwty nejmnožších ú-

žlabíCkowé, drobniké, bílé.

N. mechowílý. T. niuscosa Lm. Mích. gen, t. 20. Lam.
1. 90. Decand. t. 73. Engl, hol. t. il6. Reichenb. ic. t. 191.

Koen letní, peienký; lodyha obyejné od dola roze-

vven vvétewnatá, položená, sotwa I''/' vvysoká, lysá,

nkdy erwenavvá jako celá rostlina ; lisly pcdrobné,
wejité, oslré, nedužnaté, stíné, zpodkoma srostlé, w
úžlabíku mající swazeek listw na wtwice newzrostají-

cí ; kwty bélawé, pedrobné, sotwa oketn prošlým pa-

trné, skoro sedawé, užiabíkowé, ojedinlé nebo asíéji

nahlauené ; kalichy sdílné
;

plátky 3. — [Na polích pís-

itých , obzwlášt wlhk} ch. Kwte w kwlnu až do
erwna. ©.

TliUSTICE. CkaPSULA. plCKBLATT.

Kalich bdílný, mnohem kratší nežli koruna o u-
štech ploskaunkých. Plálkw 5, hwzdowit rozlože-

ných, prostých. Tyinek 5, s nitkami šídlowiiými. Šu-
pinek 5, wejitých, krátkých. Mchýíky 4, mnohose-
menné.

Pokolení obsaluijící asi 83 rody nejwtšfm dílem na Pedborí
dobré oadejti rostaucí. Byliny, podke, list stíuýclij dužna-



týcli, tliistýdi, celýdi, nckdy slabu zejkowaných; kwety bílé nebo
ržowé.

T. slromowild. C. arborescens Willd. C. Cotydelon
Bot. mag. t. 384. Jaca. mise. 1. /. 19. Ke nkolik ste-
wícw zwyší ; kmen a wtwe oblé ; listy stíné, dužna*
té, tlusté, príokrauhlé, hrotité, ploché, siwé, na líci le-
kowané, lysé ; wrcliolík roztrojowaný ; kwty dost weli-

ké, otewené, ržowé.^ \.
T. mléná. C iactea Ait. Decand. gr, t. ^"i.Smith

exot. l. 33. Bot. mag^ t. 1781. Jacq. schocnb. t. 420. Pod-
ke nízký, wtewnatý ; kmen oblý, dole wíjavvý : Jisty ja-

sn zelené, kíížmostíné, po dwau srostlé a jakoby
prorostlé, wejité, oslraunké, s tekami na kraji adowý-
nii ; kwty hojné na wrcholících lalowilých ; stopky roz-

trojowané a listenaté ; ušty kalichowé árkowitokopinaté,
mnohem kratší nežli koruna

;
plátky podlauhlé, ostré|

bílé, hwzdowit rozpostawené. \.
T. tí/rbond. G. lelragona Lin. Bradl. succ, 5. /.

41. Decand. gras. t. 19. Kmen pímý podkowitý, dew-
natý, asto koeny wtrné wyhánjící, oblý ; listy kížmo-
stíné, tyradé, skoro 4boné, šídlowité, na wrchu plo-

ské, slab wehnuté, odstálé, lysé; kwty bílé, drobné,

skoro baiikowité, na wrcholíku rozpostawené; prašníky

nachowé. Kwte w prosinci. \,
Na Pedhorí dobronadejskéin proti plynutí bidia.

T. pr-otknuld. C. perfossa Lam. Deeand. gr. t. 25.

Jaeq. schoenh. t. 432. C. perfoliata Seop. ins, 3. t. 6. c.

Podke položený, píwlewnalý, 6— 10" dlauhý j listy

stíné, srostlé, prorostlé, píostré, lysé, siwé, na líci

tekowané; kwty stopekaté. \.
T. srditá. C. cordata Ait. Deeand. gr. t. 121. Jacq,

schoenh. t. 431. Poloke wtwí rozewených, stíných;
listy mírn apíkalé, zaokrauhlé, srdité, tupé, na líci

tekowané, lysé ; kwty drobné, erwenaw bílé, na wr-
cholíku lalowitém. \.

Rapcciia. Kochba. Kochee.

Kalich ólaloný. Plálkw .S, w korunu epicowí-
tau srostlých : trubka dlauhá z nehtw plátkowých ne*

dokonale srostlých, kraj rozložený. Tyinek a, s plát-

ky slídawých. Zlázek a worekw 5.

Podke na Pedhorí dolironadejskéin rostaucí, dtižnaté ; listy stí-

ÍSné, písrostlé, nejcelejší; kwuty okoliCnowrclioliené.

li* košatá, li. faleata Z>aaW. Larochea falcata Hawk*
42
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TrnU. ihcs. t. 20. Crassula fíilcata JfilhL Bot. mas;, t.

20. ib. C. obliqua Andr. rep, t. 414. Podker pímý, cliu-

dowlewn}'; listy na wtwích dwojadé, písrostlé, lluslé,

siwé, podlaulilé, 4— 5" dlauhé, rovvnowážné, kosowii
podkiwené, dole na jedné stran ušaté, na konci tu-

paunké ; kvvly na wrcholíku koneném smslnané; ko-
runa krátkotrubá, sikwéle erwená. — Pro obzwtáštní

jmní a pkný kwt obyejná w zabradácb.^fí.

. dlauholavétá. R. coccinea Decand. Laroebea coc-

cinea Haxvk. Crassula coccinea Lin. Bot. mag. t. 495.

Diitrichia coccinea Tratt. ihes. t. 19. Comm. rar. t. 24.

Biirm. afr. t. 23. J. 1. Podke pímý, wtewnatý, 2—3'

wysoký ; listy kížmostíné (4adé), piblížené, wejilo-

podiauhlé, ploché, ostraunké, chruplawé, brwité, dole
pošwiwé srostlé; kwty na swazcícli mnohokrát socha-
tých, konených; ušty kalichowé árkowitokopinaté ; ko-

runa stkwle erwená, 1" dlauhá. — Pro pkný kwt
cliowá se obyejn w donicích. \.

KoLOPOJKA. Kallanchor. Verba.

Kalich 4dílQý : uštw dole solwa písrostlých, úz-

kých, ostrých, pírozložených. Koruna sroslloplátená :

trubky wálcowilé, kraje rozloženého, 4dílného. Tyinek
8, dole w trubce korunowé pirostlých. Šupiny 4, ár-
kowité. Woreky 4, s nlkami niowiiými.

Podkre dužaaté; listy stíCné, neprawideln lidioprotisené
nebo zubaté ; kwty wrilioliCnolatnené, bewné.

K. úkrojnatá. K. laciniata Dfcand. gr. t. 100. Cotyle-

don laciniata Lín. fVeinm. phyt. t. 435. Verea laciniata

Willd. Planta anatis Rumph 5. t. 95. Kmen dužnatý,
oblý, na palec tlustý, asi 4' w\soký ; listy lalonatopeené :

úkrojúw 3— D— 7, podlauhlých, ostrých, hrubozubých,
nejhoejší pícelé ; kwty žluté, na latách konených}
koruna w ústí zaužená, dole trochu baatá; kalich od-
stáwající. — Na Molukách a Maskarenách. Kwte w lip-

nu až do záí. \ .

Sázejí ji nu zdi n zalirady, a Sfawu Yvodnatau potsbují k o-
chlazowání w horeCkádi.

NÁDut. Brvophyxlum.

Kalich nadulý, ped rozwitím mchy owilý, solwa
do póla na lwero klaný: uštw chlopíiowit zawených.
Koruna srostloplátená, podplodní: trubky dlauhé, wál-

cowité, dole lupe 4boné, kraje 4dilného s ušty wej-
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ile Súhlými, ostrými. Tyinek 8, dole z trubky koru-
nowé wynikl}'ch. Žlázky 4, podlauhlé.

iV. peiend. B. calycinum Salisb. par. t. 3. Bot. mas.
1. 1409. Decand. organogr. t. 22. /. 2. Cotyledon pinnata

Lam. Calanchoe pinnata Pers. Podke dužnalý, 3—4'
wysokV, wtewnalý, primy, lysý ? kmen tekami a ár-
kami uachowými znamenaný, dole 4liraný; listy dužaa-
lé, striné, peené, dolení složené z lístk pti, hoeni ze

ti, nejhoejší ale jednoduché ; listy jednoduché jakož
i lístky liché ili konené nejwétší, wšecky ale podlau-

hlé, hrub zejkowané : zejkinv nesaucíoh teku ernau,
snadno w rostlinu nowau wzrostající ; kwtv erwenaw
žlut^, IVV dlauhé, wisuié, na wrcholících latowitýcb, ko-
nených. — Na Molukách, Maskarenách. "1^

.

Listy duioaté mají tu ubzwláštDost du sehe, že z rána jsaii ky-

selé, na weCír hoké, w poledne bezcLutné, a že na zejcich listo-

wýdi nvse pupeny snadno wzrostající.

PuPOWICE. CoTyLEDOS.

Kalich 5dílný, kratší nežli trubka korunowá. Koruna
srosllolupenná : trubky wejitowálcowilé, kraje filaloného,

otewenopodhnutého nebo podwinutého, s laloky zlupe-.

nými. Tyinek 10, nejdoleji z trubky kalichowé wyniklých,

prostých, njících anebo pízawených. Šupiny waje-
né. VVorekw S, ukonených nlkami šídlowitými.

Ke Predliorí dobronadejskcho ; listy asto roztraušené ; kwty
bwa latnené, nadiowelé nebo poinaranowé.

P. okranhlá. C. orbiculata Lin. Decand. gr. t. 76.

Bot. mag. t. 321. Sedm africanum Moris. oxon. s, 12.

1. 1. f. 39. Herm. lugd. óól. ic. Ke pímý, 2— 3' zwý-
si, wtewnalý ; listy slíné, ploché, zaokrauhlené, do-
le klinowit zauzené, nahoe zakoníte, maunatosiwé,
erwen obraubené ; kwty u wnit erwenawé, wn
bledší jsau po 10—lo rozpostawené na latách kone-
ných. \.

Cymbálek. Umbilicus. Nabbi.kraut.

Kalich ódílný. Koruna sroslloplátená, zwonkowi-
lá, na patero klaná: uštw wejilých, ostrých, skoro
zdélí trubky. Tyinek iQ, z koruny wyniklých. Šupin
i), tupých. Worekw 5, na konci ztenených, nlkami
šídlowitými opatených.

Zeliny, byliny jižnoewropské nebo maloasiatské. Listy ržowi-
t rozpostawené nebo slídawé, nkdy prlziibaté, Kwty bClawé ne-
bo žluté, Uruznné.

Ml*
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C. wísutý. tJ. pcndiilínus Decand. gr. t. 156. Coty-

ledon umbilicus a Lin. En<:l. bol. 1. 32iS. C. unibilicata

Lam. C. Umbilicus Veneris Blak. t. 263. Cymbálek wt-
sí Mat. Wel. 407. c. Koen bulwowatý, wlášeníkem ob-

rostlý ; lodyha pímá, oblá, lysá, 6— 10" wysoká, opate-

ná dole mnohým listem apíkatým, štítowitým, píokrau-
hlým, naddutým, wranbekowaným, lysým, jasn zele-

ným, autlým, dužnalým, IV2" dlauhým ; hoeji nese listy

menši, stída wé, pílalonaté; kvvety dost drobné, žluta-

wé, zelené, wisuté a rozpostawené na hroznu ukonují*-

cím lodvhu a wtwiky. —
• W rozsedlinách skalních a

we starých zdech po Evvrop jižné a západní. Kwéle w
dubnu až do erwnu. '4-.

DriJidy se potíebowal co lék cliladící a na uioC ženaucí.

RozcHODNÍK. Sedm. Sedm

Kalich ódilný : lupenúw wcjitých, asto oteklých,

listovvitých. Plátkw o, asto rozložených. Tyinek dwa-

krát wíce plátkw. Šupiny medonosné celé anebo sot-

wa wyíznuté. Worekw 5.

Byliny, poídku zeliny nebo podkre, dole wetewnaté; lodyíiy

jalovvé hust listnaté. Listy stfídawc, poiídku zubaté. Kwetj wr-
clioliené, bílé, Cerwené, žluté, modré.

*) Plocholislé.

R. rúzowij. S. Rhodiola Decand. gr. t. 143. S. ro-

seum Scop. Rhodiola rosea Lifi. Fl. dan. t. 1S3. Blah.

t. 586. Schkr. t. 331. Crassula floe purpureo Mat. Wel.

208. c. Koen wétewnatý, nahoe hrbolatý, zakulaté-

lý, rijžemi píjemné zapáchající, wyhání nkolik lodyh

jednoduchých, listnatých; listy roztraušené, podlauhlé,

na konci pilowané, lysé, nasiwéle zelené ; kwety drobné,

žlutawé. aslo 4plátené, píwrcholiené , konené. —
Na skalách horních Ewropy prostední a sewerné. Kwé-
te w kwétnu a erwnu. "^

.

Koien jindá se potfebowal k ukojení bolestí a ku chlazení;

Islanané a Loparowé jej jedí ; woda z nho petažená má zápijdí

ržemi. Naf na seweru jedí co zeleninu.

R. obecnij. S. Telephium Lin. Fl dan. t, 686. Plenk

t. 350. Stiirm f. 9. Hayn. 6. t. 13. Decand. gr. t. 92.

Reichenh. ic. 9. t. 727. Rojchodník Mat. Háj. í77. Wel
208. Koen oddenku krátkého, wypauštjícího wétwí

mnoho na zaátku epowité ztlustlých a dužnatých ; lo- fl

dýha pímá nebo wzstaupawá, 1— 2' wysoká, oblá, je- ^

dnoduchá anebo nakoe chudowélwalá, lysá jako vvšecky
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dilr; listy plocho, tlusté, dužnaté, Žáwnaté, podlnuhlé

nebo wajené, dole zaokraulilené nebo wíce mén klí-

nowil ztenené, nestejn tupé pilowané anebo zubaté,

glíné nebo lwernalé nebo sti-ídawé; vvrrliolíky hojno-

kwété, na konci iodvliy a wéhví z hoeniho ližlabíka

« vniklých ; uštv kalichowé kopinaté, ostré; plátky wíce

než dwakrát delší kalichu, nad prosli'cdkeni ohnuté a

rozložené, wejilokopiaalé, zakonéilé, na konci maliko
zlábkowité, bílé nebo žlulaw bílé ; též odrodek s kwíííni

brunátným. — ^'a skalách, zdech a místech kamenitých,
lilawné w horních lesech po nejwétším dílu Ewropy.
Kwte \v lipnu a srpnu. 1^.

Listy inoliau se za saiát jísti
;

jiudá potrebowali koen a uaC

w lékaství.

R. širolisíý. S. maximum Sut. S. latifolium Bertol.

S. Telephium € maximum Sul. Cliis, 2. p. 66. f. 1. Wel-
nii podobný pedešlému, liší se ale listy srdit uša-

tými, lodvhu obJ!majícin)i, plátky docela rozloženými,

na konci kápowilé prohlubenými, w malý smáknutý
ržek ukonenými, žluiawé bílými. — Koste tamtéž. "4-.

Jsa pouiíclián s pedešljui taktéž se potebuje.

R. nachoivý. S. Fabaria Koch. S. purpureum Presl

1819. S. Telephium /? purpureum fjti. Jiný podobný
rod; list jeho kopinatopodlauhlý, hlaubéji zubowit pi-

lowaný, wždvcky strídawý, dolení apíkatý, kwty drob-
njší brunátné, o 4 nedélc drívve se rozwíjející. — Podlé
ek. Kwéte w srpnu a záí. '^-,

R. okraiiklolisfý. S. Anacampseros Lin. Decand. ^r. t%

33. Bot. mag. 1. 118. Koen mnoholetý, mrcasatý, wy-
hání lodyh mnoho položených, hustolistých, na konci
nosaucích rosetu z lislw smstnaných ; lodyhy kwétaucí
Nvzestaupawé , oblé, lysé; listy sedawé, ploché obwej-
ité, dole klínowit ztenené, pLetupé, celé, lysé, blawé
siwé ; wrcholíky konené, husté; plátky brunátné nebo
ržowé, též bílé, s kýlem zelenawým. — Na skalách hor-

ních Ewropy^jihozápadní a na Ukrajin. '^

.

Drulidy w lékastwí užitený, nyní w zaliradádi pro ntšený
pohled se sáz(.

**) Listy oblé nebo polooblé.

R. bilij. S. album Un. Fl. dan. t. 66. Decand. p: 1.

22. Netesk, jinak tuný mužík Maf. Há/- 328. — ff^el.

406. Koen tenký, mrcasatý wvhání lodyh mnoho po-
ložených, koenatjících, zprohýbaných, wtewnalých, wy-

pauštéjícich wlwe kwétaucí a jalowé, wzestaupawé nebo
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prímó, oblé, lysé; listy sfrídawé, seflawó, wálcowité, tu-

pé, dužnaté a štawnnté, na líci maliko ploché, rowno-
wáxné odsiálé , dole newztažené , a nicmén wezpod
jakoby odlaupnuté, wrcholík rozsochaný nebo roztro-

jený ; stopeky zdélí kalirliu, jehož ušty kopinaté, lu-

paunké, bílé nebo bled ržowé ; tycinkv bílé; prašníky
hnédobrunátné. — [Na skalách, zdech, stechách po nej-

wétsím dílu Evvropy. Kwte w lipnu a srpnu.
Ped asy w lékastwí se užíwal ; mže se jísti co zelenina a

salát.

R. ostrý. S. aere Lín. Plenk t. 35 1. Curt. lomí. I. t.

3?. Schkr. l. 123. Hayn. \. 1. 15. Dccand. gr. t. 117. Ne-
tesk III. Mat. Háj 326. h. Netesk nejmenší nebo tu-
ný mužík menší Mat. JVel. 406. c. Koen tenký, siln
Iásnatý, wypauští mnoho lodyh plaziwých, tenkých, ni-

owilých, hustolistých, 3— 4" wysokých, wzestaupawých
;

listy dužnaté, wejcowité, ostraunké, na rubu hrbolaté
wypuklé, toliko hoením krajem dolejšku pirostlé, a tu-

dy vvezpod jako odlaupnuté a zakulacen tupé, Ivsé, ja-

ko celá rostlina jasn zelená, asto erwenaw tekowa-
né a árkowané, na wtwích jalowých stechowité ; wr-
cholík nejasfji sochatý; kwly jednostranné, skoro se-

dawé ; ušly kaiichowé vvejité, tupé : plátky vvíce než
dwakriU delší uštw kalichowých, kopinaté, ostré, rozlo-

žené, i s tyinkami a pestíky žluté. — INa škroboli-

nach po celé Evvrop. Kwte w ervvnu a lipnu. "4-.

Celá rostlina má diii ostrau a pernan ; zpruzuje kži ; druh-
dy se potrebowala na wíedy a w wnit k poCišCowání horem a doleni,

též i proti wodnotlnosti a kurdjiiin.

R. sestihrani]. S. sexangulare Lím. Fl. clan. t. 1614.
Barjn. 1. t. 16. Dicand. gr. t. I 18. Podobá se pedešlé-
mu; listy jeho jsau ale oblé, árkowité, tupé, dole a we-
zpod wytažené w špiku krátkau dol smující ; wrcho-
líky roztrojené; ušty kaiichowé árkowité, tupé. — Ko-
ste tamtéž. O 8 neb li dní pozdji kwte. "4-.

Wlastnosti pedešlého.

R. podhmili). S. reflexm Lín. Fl. dan. t. 1818.

Reichrnh. ic 3. t. 286. Clas. 2. 1. 60. Lohd. 1. 1. 377.

Koen tenký, tásnatý ; lodyhy dole položené a koena-
tjící, pak wzestaupawé, V2— l' wysoké, huslolisté ; listy

dužnaté, árkowitojelilowilé, ostré, krátce hrotité, obak
nadduté, dole a wezpod wytažené, a tudy jakoby o-

ítnihaté, na wtwíeh jalowých slcchowité, odstálé ane-
bo podhnuté ; vvrcholíky roztrojené nebo rozpelné,
wlwíky isto socháte; kwly jednostranné, krátkostop*
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kafé; ušty kalirliowe kopinaté nebo podlauhlé, osfré;

plálky rozložené, dwakr.it delší uštw kalichowýh, ár-
kowitých anebo podlaiililokopinatýcii, lupaunkých, i s

tyinkami a pesiíky ryzých
;

plody na slopekách tro-

chu prodlaužených. — INa místech podobných jako pe-
dešlý a po Ewropé rozšíený. Kwote w lipnu a srp-

nu.H-
Lodyliy mladší nekwStaiuí, w ngkterýiJi krajinádi prý w salátu

se jedí. Jiadá ho také w^ lékurstwí užíwali.

Netesk. Sbmpervivum. Hauswurz.

Kalich G— 12 (anobrž i 20-) dílný. Plátkw co u-

štw kalichowých, dole srostlých. Tyinek 12— 24 ne-

bo wíce, dole z pbUkw wyniklých. Supiny podplo-

dní na konci zubaté nebo tepenité. Worekw co
pláikiiw.

iV^ obecný' S. lectorum Lin. Knorr 2. 1. o. Jf^. Slarm

/• 23. Hayn. 6. t. 14. Decand. gr. f. 104. [Netesk í. Mat.

Háj. 337. Netesk wtší Mat. ff^cl. 406. Rojník. Koen
wetenowitý, dlauhomrcasný, ukonený ržikau listowati a

z hlawy wypaušlející pazaušky hojné, položené, plaziwé,

nesaucí též na konci ržiky listowé menší, které dohro-
mady dlají trs drnowatý í z prostedku staré ržiky li-

stowé wychází lodyha pímá, I

—

Vií wysoká, co prst tlu-

stá, oblá, dost hustolistá, jako wtwe wrcholíkowé, stope-
ky a listeny chlupy žláznalými porostlá, nékdy zelená,

nkdy špinaw erwená; listy, ržiky skládající, hust
stechowiié, podlauhlé, obwejité, náhle hrolitozakonité,

tráwow zelené, lysé, po celém kraji brwilé ; listy lodyhowé
podlauhlé, erwen árkowané, hoení krátce pýíté; wr-
cholík složený z hroznw skraucených, slídawých, welmi
piblížených, jednostranných, listenatých ; kwty pekrátce
stopkalé, dokonce rozšíené ; ušt kalichowých a plátkw
obyejn po 12, nkdy také po 1 1 nebo wíce, ano i ló;
plátky dwakrát delší kalichu, kopinalé, ostré, ržowé, tma-
wji erwen árkowané, wn žláznatochlupaté ; tyinek
nejastji 24 : nitky ržowé nebo brunátné

;
prašníky ped

rozwiiím íialowé nebo swlle brunátné; šupiny podplodní
pekrátké, nadduté, žlazowiié; woreky nejdoleji srostlé,

rozewené, oblaukowii wzestaupawé á obkliující pro-
storu mískowitau, na hoením konci úkosne uaté. —
Na skalách alpských a pedalpských w Evvrop proste-
dní, nyní na zdech a stecliách až daleko k seweru sá-

zený a zdiwoelý. Kwte w lipnu a srpnu. "4-.
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Ta restlina jest znamenitá, ž> toliko diwoká ni skalácli ro-

staucf má obe ady tyCinek dokonalýcl), jelikož na zdecii anebo w
zaliradá(h cJiowaná, bu wnitní adu tyCinek anebo obe ady jejidi

má w woreCky promnné, takže w prwním ph'|)adku jest toliko 12

tyCinek a pestíky we dwuu adách, anebo nižádné tytinky a pestíky

we tedí adách ili doliromady 36 w jednom kwStu.

Listy Cerstwé jindá potebowali w lékastwí, o!»zwlášt ?fáwn

z nich wytlaCenau, nynf ale jest toliko prostedkem domácím. Že ta

rostlina whec se sází, zakládá se na powe, že totiž lirom

oJwádí. Snad i proto Karel Weliký pikázal, aby netesk na stawen^
se sázel.

Podadí 2,

PÉTIROZCOmrÉ. crassulaceae anomalae.

PŽtirožec. Pbsthorum.

Kalich ódílný. Plátkw 5. Tyinek 10. Šupiny
žádné. Worekw 5, dole dohromady srostlých w to-

bolku ozobanitau, opauzdrau, na konci óbonau a pod
?obany pukající. Semena mnohá , na semenici širo»

kaunké wšude pipewnná, (snad) bezbílená.
Byliny pímé, tawolám podobné; listy roztraušené, blanowitéj

vrrcbolíky jednostranné, na konci skraucené.

P. americkij. P. sedoides hin. act, ups. 1747. 2.

Gaert, t. 65. Lanu t. 3í)0, Decand. mém. II. t. i. /. 8. t,

13. Bylina lodyhy rozšíené, hranaté, po hranách šer-

pivvé, asi l' dlauhé; listy stídawé, zelené, podlauhloko-
pinaté, pemálo dužnaté, celé, zaubkowané, na apícich
pekrátkých ; kwty na hroznech lodyhu a wtwe ukon-
ujících, wtewnatých, zelenaw žluté, nepatrné; stopeo-

ky krátké, stídawé, dole opatené listenem šupinowi-
tým ; uštuw kalichowých 5, nkdy 6, ostrých, stálých

j

plátky oárkowité
,
pemalé, s ušty kalichowými stída-

wé, nkdy žádné j tyinky dwakrát delší kalichu, stálé:

nitky wláskowité, prašníky zakulatlé; blizny tupé, skoro
sedawé ; woreky dole spojené, hwzdowit rozewené,
hranaté, bliznau stálau ukonené, Ipauzdré ; semena
mnohá, drobniká, písmaknutá. — W bahnech Ame-
riky sewerné od Nowé Anglie až do Karoliny. Kwle vv

Upnu. 5, "M-.

ád 106.

WŽDY ŽILOWITÉ. FICOIDEAE.

Kalich urit rozštípený nebo rozdlený, hned s
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wajeníkem srostlý, hned prosty ; ušlw w paupti ste-
chowitých anebo chlopiiitých. Plátkw mnoho, nkdy
dole spojených, nkdy nic a tenkrát wnitek kalicho*

wý barvvený. Tyinek obyejn mnohokrát wíce uštw
kalichowých, poídku zrowna toHk, i s plátky z ústí

kalirhowého wyniklých. Worekw tolik co ušlw ka-

lichowých, porídku wíce nebo mén, srostlých vve wa«
jenik mnohopauzdrý r pauzder mnohowajených. Cnlky
oddlené, krátké, s bliznaii jednoduchau. Tobolka mno-
hopauzdrá: pauzder nahot^e oddlených a hwzdowil
rozložených, po šwu bišním, poídku i po wnšném
anebo kolem do kola pukajících , nkdy i oech ne-

pukawý. Semena w kaulech wnitních pauzdrowých
pipewnná. Bílek maunatý ; kel obwodní, kiwý, ídko
skraucený.

Byliuy, kFe. Listy stíné, ídko strídawé, diižnaté, jednodu-
ché, nejCastii celé, ploclié , hranolowité , wálcowité , b7i.alisté.

Kwty prawidelné, obojaké, konené, úžlabíCkowé, ojedinlé, nebo
siilaiieDé, též klasené nebo wrdioliCené.

Sem náleží asi 350 rodw (w 8 pokolenícii), rostaucídi w tep-

lýrli koninádi obojího pásma mírného, nejwetším dílem ale (H/,,) na
jižném konci Afriky, co ostatní swSta díly jich jenom málo mají a
Ewropa toliko 2. Milují jako rody pedešlého ádu surliopáry wý-
3luniié. Owoce, listy a semena rozdílnýcli se jedí

;
jiné slauží w lé-

Ka$twí; z jinýcli dobýwá se salajka.

KosMATEC. Mesembryanthemum. Zaserblume.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé, kraje na pate-

ro (poídku na dwé neb osmero) klaného, s ušty a-
sto nestejnými. Plátkiiw mnoho, dole srostlých. Tyinek
mnoho, dole na korun pipewnných. Wajeník 4— 5-

tebas 20pauzdrý ; blizen co pauzder. Tobolka mnoho-
pauzdrá, nahoe hwzdowil pukající.

Pokolení to obsahuje wíce 300 rodii skoro zcela w Africe již-

né rostaucídi. Tobolky zralé toliko za powutrí wlhkélio se otwírají

a semeno roztrušují, ímž možná, že semena moiiau klíiti na
písku, w nSmž nejwCtší poet rodw roste.

*) Listy ploché.

K. olcdnaldý. M. crystallinunii Lin. Plcnk t. 397.
Sibth. t. 181. Decand. gr. i J58. DUL f. 229. Ledáka.
Zelina nebo bylina; lodyha položená, vvtewnatá, jako
wšecky ostatní díly neštowikami welikými, proswílawými,
jako led wyhlížejícími obrostlá; listy ploché, wejité,
obwejiié, nebo podlauhlé, tupé nebo osiraunké, pí-
cité , celé, dolejškem zauženýin lodyhu objímající,

doleni stíné, ostatní stíd.awé ; kwty drobné, konené

t
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nebo protílistó , krntkoslopkaté, nebo skoro sedawé

:

uštinv kalichowých o, neslejnýrh, wcjoitych , tupýcli,

mkkohrolýcii ;• plátky peauzké, bílé, na konci pona-
erwenalé; tobolka opauzdrá. — Na pomoícb písitých
Pedliorí dobronadjského , Ostroww kanárských, w
ecku, Sicílii. Kwte na Piedhoii \v íjnu až do ledna,

w Ewrop w lípnu až do záí. O, $.
Odrodek africký jest ozimý a má lodyhu pímjsíi ewropský

letní, lodyhy položené, kwty sedawé.
Pro obzwlústnost u nás na z.ihradách a zu okny se diowá.

Chutí jest náslané. od dáwna w lékarstwí potehowaný ; nedáwno šíá-

wa wytlaená k lékiii |)ietená ; na Ostrowecli kanárských u welikéui

potu se sází; z popela jeho dobýwá se salajka.

K. profiseénijí. M. pinnatiíídurn Lin. Bot. mag. t. 67.

Decancl. gr. t. 142. Zelina lodyhy rozesH'ené, aulhS sko-

ro rozsocliané, erwenawé, pupenenalé : listy slrínó, po-
dlaulilé , tupé, protisené, též pupenenalé ; kwéty dro-

bné, w rozporácli rozsochané lodyhy ojedinlé, siope-
nalé; plátky žluté, jednoadé; nélek ó, wzeslaupawých

;

tobolka ibowiiá, oboná. — Na Pedhoí dobré nadje
s ostatními. O.

K. srdcolistij. M. cordifoliutn Lin. Glox. obs. t. 1. fi

a. Smilh piet. t. 6, Jacq. car. t. 487. Dccand. gr. t. 102.

Lodyba letní nebo mnoholetá, rozestená, asi l' dlaubá,

wélewnatá, zelenawá, oblá ; listy apíkaté, stíné, srdiio-
wejité, pl )ciié, asi I" dlauhé, pupenci jakoby olednallé

;

kwéty ojedinlé, konené; koruna stkvvle erwená ; ka-

lich ua tvvero klaný: nélky 4 pímé; tobolka 4pau«
zdrá. "4-, 5-

K. rozepiufý. M. expansum Lin. Dill. f. 223. M.
tortuosum Dexand. gr. t. 94. Kowitý ; lodyba rozkla-

ditá, béwn rozepnutá ; listy oddlené, obdálné, stíné
nebo slídawé, plocbaunké, wejitokopinaté, netekowa-
né, bezpupcnené ; kalich o ó uštech nestejných ; koru-
na weliká, bledé rusá; nlky 4—6, krátké, pímé; to-

bolka opauzdrá.

K. hwzdnfk. M, Tri polium Lin. Dill. ell. /. 220.

Pluk. mant. 329. f. 4. Lodyhy zelinné, bwné, jednodu-
ché : listy ploché, korenowé shlaucné, wétwowé stí-

dawé, kopinaté , netekowané , skoi"0 bezpupcnené;
kwly mírné, bílé, stopkaté ; kalicby oboné, na patero
klané. 5 •

Tol)olky weliké, té a wšecli jiný<h toho pokolení rod mají

tu wlaslnost do sebe, ze we wod anebo w powtrí wlhkóm se otwí-
rajf, a sfmcuo wytrušují. Fmliem ale se za\víra'ií ; tím jfst možná,
že semenu jejich na sudiém písku, w nmž aejmnužsí rostau, mohau
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kUSití. Tobolky rod oynf popsaného jmenují se rže líanadskú a

potebují se k rozdflnNin powrám.

K. popolední. M. ponieridianum hin. f. dec. 1. t. 13.

Jacq. rar» t. 489. Bot. mag. t. 540. Sela miis. \. t. 19.

f. 5. Breyn. cent. 1. 79. Zelina zwýší 6"
i wíce ; ludvha

soi:liatá, blosrslá; listy šírokopinaté, ploché, hladké,
brvvité, pioddlené

,
prvvní irojnaté , ostatní stíné;

stopka konená, ojedinlá, Ikwtá, srslnatá ; kalich pe-
weliký, dole srstnatý: ušiw .í listowitých ; koruna kratší

kalichu, sirkow barwená, z plátkvv árkowitých, ostrých,
pehojných, nejwnitnjších štiinowitých; tobolka o 12
— I o pauzdrách Kwty jsau rozwity od hodiny z polo-
dne až do šesté.

K. zwadlij. -M. emarcidum Thiinh. Kmen piíinaunký,
lysý; listy srostlé, wejité, Qstré, ploché, kwty stop-

kalé, pítrojatné, bílé.

Hoteatoti rostlinu obzwláštním zpsobem piprawují > do ob
cliodu zasílají a co taljúk. kaurí, jehaž i auinky ouiamující pr^ má.
Rostlinu k tomu cíli u welikém množstwí sázejí.

** Listy neploché j lodyha dokonce nebo skoro žádná.

K. koií. iM. elinum Haw. Decand. gr. t. 158. Ddl.
cit. l, SI./. 220. Knorr t. 9. 6. n. 1. Mart. cent. t. 30
Nepnilý , nasiwlý ; listy tupé, trojboné , krátké, na
wrchu zpleštilé, dlauze brwitozubaté, nejiie patrnt-ji te-
kowané, na konci chruplavve kýlaté, proti swilu pro-

swítaw lekowané ; kwtv žluté, sedavvé, dosti weliké,

z poledne rozwité; nlek ó, zdélí tyinek.
A', ivonnij. M. fragrans Salni-Dyck. Otlo et Link Abb.

t. 43. Pípnitý; listy jazykowité, tlusté, dwojadé,
jichž jeden naddutaunký, na konci tupý, druhý w kýl

pewytažený ; kwt píislopkaiý, peweliký, 3" široký,

wonnýj kalich na patero klaný.

K. rtlznolistij. M. dííTornie Lin. Ddl. elt. f. 242. Mla-

dý nepnitý, starší kmenu 2— 3" dlauhého , položené-
ho ; listy úkosn krížowané, tlusté, piblížené, podlauhlé,
polowálcowiié, zelené, tekowané, po stran na konci
jedním anebo dwina zuboina nepatrnýma opatené,
list jeden slíných 'vótší druhého; kvvtv písedawé,
žluté, nejwélší, žluté pak šaránowé, 8nlené.

K. hoblowUý. iM. dolabriforme Lin. Ddl. elt. f. 237.
Dfcand: gr. t. 6. Bot. mag. t. 32. Z mládí nepnitý, po-
zdji ale kmen pímý, stídaw wtewný nabýwá wýšky
' »'; listy siwó, tekowané, dokonale hoblowiíé t. j. dole

zpleštilé a na konci smáknuté, tu[)é, píwykrojené

;
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kwty kráikostopkaté, žluté , wn erwenawé, na weír
se rozwíjející •, nlek ó, delších nezlí tyinky.

K. brkowUi). M. calamifornieLm. Dccand. gr. t. 5,

Bradl. sace. t. 19. DUL cit. t. 228. Nepnitý; listy sí-

dlowilé, teókovvané, na wrclui zpleštilé, nasiwélé, asi 2"

dlauhé, stíné, jeden pímý, druhý rozewený ; kwty
ojedinlé, mírn stopkalé, žlutavv bílé, dost welíkó ; ka-

lich na patero klaný: uštw 3 dužnalých, 2 blanowi-

týchj nlek 8 ostrých ; tobolka Spauzdrá.

***) Kmen podki^-owitý, položený ; listy dlauhé, strbaii*

lowit shlauené, Šhrané nebo píwálcowité.

K. emenatif. M. loreum Haivk. Dill. elt. f, 2ó5, (bez

kwtu). Kmen prostený, píuzlatý, dosplý oblaunký }

listy strbaulowit nejshlauenjší , polooble trojlirané,

strunám podobné, podhnuté, ostré, písiwé ? stopky ojedi-

nlé, /ž" dlauhé, dole 2lislenné, Jkvvté; kwty rusé;

kalich na patero neb šestero klaný; nlek 15— 18.

K. dykoimtý. M. pugioniforme Lín. Decand. gr. tr

82. DUL. cíl. t. 269. Bradl. siicc. t. 14. Kmen dewnatý
2—'3' wysoký a pak na palec tlustý; wtvve nemnohé,
sehnuté nebo wisuté; listy na konci wtwí shlauené,
stídawé, síwé, trojhrané, nejostejší, alespoíi 6" dlauhé ;

kwty weliké, bled žluté, dlíiuhosfopkaté, úžlabíkowé
nebo konené; kalich na patero klaný; plálkw pe-
auzkých pemnoho; nlek iO; tobolka zakuiatlá, 10-

pauzdrá. Kwty rozwíjejí se o 8 nebo 9 hodinách z

rána a zawíraji se okolo 5 hodin na weer.

K. jcdlij. M, eduleLm. Ddl. cit. f. 272. Scba 1. t.

19. /. 6. Hcrtn. lugd. t. 24.5. Kmen 2— 3' zdélí ; wtwe ro-

zepnuté, po hranách nejcelejší; listy stejn trojhrané,

prížlábkowité , netekowané , obak ztenené, po kýlu

pilkowané, asi co malík tlusté; kwty weliké, žluté, asi

3" široké ; kalich o i uštech nestejných ; owoce iho-
wité , skoro zwící obyejné sniokwy, dužnaté , sladké,

lahodné.

Na Pedliorí dobré nadSje jedí Cerstwé owoce, a listy jako

fasole do octa nakládají a jedí.

K. sawlowítj. M. acinaciforme Lin. Andr. rep. t. 508.

Salisb. par. t. 90'. DUL cit. f. 270—271. Lodyhy pípolo-
zené, pedlauhé; listy stiné, smáknuté Shrané, šaw-

lowíté, po krajích kadeawé, eitošerpiwé ; kwty oje-

dinlé, konené, nejwtší, erwenawé ; blížen 12—17.
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****) Kíkow^ asto pímí. Listy stiíné, srostlopoš-

wiwé, nahoe asto 3hrané a na konci obyejn há-

kowilé.

K. prorostli). M. perfolialum MUL DílL cit. f. 240.

Bradl. siicc. t. 46. Kmen kowiiý, pímý, chudowtwatý

;

lislv srostlopošwiwé, písbíliaué, 3lirané, twrdé, hela-

wosivvé, lekowané, zakoníte, podhnulé, po kýlu vvezpod

se 3 nebo 1 zubem'nebo bezzubé.

K. hákatij. M. uncinatum MUL Decand. gr. t. 54.

Bradl. sace. t. 27. Kmen kowil), pímý ; listy srostlo-

pošwiwé, písbíliawé, zelenawé, tekowané, trojhrané,

wezpod pod koneni dwojtrné ; kwty erwen, mírn
weliké, skoro sedané ; kalich na patero klaný j tobolka

•ópauzdrá.

*****) Podke. Listy stíné, oddlené, wíce mén troj-

hrané.

K. deltowitý. M. deltoides MUL Decond. gr. t. 53.

DUL fit.f. 245. 217. Kmen dewnatý, rozestený, wijawý,

1— 2' zwyíií ; listy kižmo stíné, piblížené, nejsívvjši,

trojhrané, deltowité , krátké , tlusté, nelekowané, po
hranách zubaté a nkdy nachow nabhlé ; kýly liste-

nw a uštw kalichowých celé; kwty drobné, swtle
brunátné, wonné ; kalich o 5 uštech krátkých ; nlek 5.

K. srpatý. M. falcalum Lm. DUL cit. f. 275. 276.

Kmen dewnatý, s vvlwemi mnohými, niowiiými, na
zpsob laty rozpostawenými; listy drobné, oddlené,
smáknuté trojhrané, srpovvité, písiwé ,• kwty drob-
né, mnohé, nál)runálné , ojedinlé, konené, stopka-
té, wonné; kalich o 5 uštech na hbetu s malým há-

kowitým trnem ; tobolky ópauzdré.
K. ryzá. M. aureum L«. Bot. mag. t. 262. Decand.

gr. t. II. Podke pímý; listy wálcowitotrojhrané, pi-
srosllé, odstálaunké, ostré, proswítaw tekowané, siwé;

kwty 2" široké, Imaw pomaranowé ; blizny ern
brunátné.

******) Podke. Listy nejastji oddlené, oblaunké.

K. dwojbarewný. M. bicolorum Lin. DUL elt. f. 258.

Ke pímý; listy pítrojhrané, ostré, zelené; stopky
šerpiwé, jakož i ušty kalíchowé nestejné; kwty dost
weliké, u wnit ryzé nebo pomaranowé, wn na konci
erwené, siln lesklé; blizny kratší tyinek.

K. buhvatý. M. tuberosum Lin. Decand. gr. t. 78.

DUL cit. f. 264. Koen jeho bulwowitý, zakulatlý, skoro

k
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co hlawa lowí weliky ; kmen pímý, wtewnatý, I^/í'

wysoký ; listy drobné, pnlrojhrané, smáknuté, drob-
nice pupenecnalé, na konci se odhybující; kwéty drob-
né, erwené nebo bled brunátné, rozpostawené na
wrcholíky konené, rozlrojené; kalich na patero klaný;
tobolky drobné, ó—Gpauzdré ; stopky nékdy stálé, ir-

nowaléjící.

K. nocokxvHy. M. noctíflorum Lin. Dccand, gr. 1.

JO. DUL ell.
f.

262. Podke 1— 2' wysoký í kmen tenký,

oblý? wlwe pímé, blokoré; listy stiné, píobdál-
né, nepatrn polowálcowité, siwé, bezpupenené, stopky
dwakrát trojené wrcholiené, u vvnit bílé, wn brunát-

né, nebo rusé, na weer se rozwíjející a celau noc
wní líbeznau a silnau páchnaucí ; kalich na twero
klaný ; tobolka 4pauzdra.

K. klaiibolavtý. M. geniculiflorum Lin. Dccand- gr.

t. 17. DUI. elt. f. 261. Bradl. sncc. t. Á\. Podke pímý,
2' wysoký; wtwe stiné, rozdlené, skoro klaubnaté;

listy oddlené, drobné, stiné, polowálcowilé, pupene-
naté; kwéty w rozporách wlwowých, nebo w úilabíku
sedawé, ojedinlé, bled rusé; kalichy na twero klané;

nlky 4 krátké; tobolka 'ipauzdrá. — INa Predhoí do-
bré nadje, w Egyptu, Arábii.

Beduinowé shíraií semena inaunatá, a rozemlewse je dlají
z manky diléb dolirj, sytý.

K. uzlolavty. M. nodiflorum Lin- Decand. gr. t. 88.

MoriS' s. 5. t. 37. /. 7. Zelina wtevvnatá, rozestená,
dílem i položená, 3

—

\" zdélí ; listy stiné a stídawé,
pupenecnalé, oblaunké, tupé, dole krátké; kwéty úžla-

bíkowé, pisedawé, ojedinlé ; kalichy o 5 uštech se 2

delšíma, skoro niowitýma
;

plátky peauzké, mnohem
kratší uštw kalichowých; nlky 4— ó. — Na místech
písitých w Egyptu, na Sicílii, w [Neapolsku.

K. koptský. M. copticum Lin. Zelina ; listy oddle-
né, polooblé, pupenecnalé; kwéty sedawé w rozporách;
kalichy o uštech 5, plátky nejmenší pesahujících. •—

W Egpyptu. 0.
Ten a pedešlý rod w Kgyptf- u welikém množstwí se sází ; z

popela jejidi dobýwá se salajka. lí. uzlokwtý ješt w iMaruku k

wydeláwání marokcnu potebují.

CtvrboC. Tetragosia. Vierecksfrucht.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé, 4—Hrohé, kra-

je 4 (poidku 3-) dílného, u wnit barweného. Tyinek
rozdílné množstwí. Wajeník 3 —Spauzdrý. Cuélky 3
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—8, nejkratší. Oech kídlaljf nebo roliafy, ncpukawy,
3— Hpauxdry. Semena w pau/drách ojedinlá.

. rozepnutá. T. expansa Murr. coin. gotl. 1783. t.

ó. Scop. ins. . 14. Decand. gr. 1. 114. T. echinata Gaert.

I, 179. Deniidovia telragonoides Pall. (Um. t. 1. Zelina

2— 3' dlauhá, rozewen wétewnatá; lodyha oblá, na-

hranatélá, obdáln pýilá, drobnice bradawikowaná

;

lislY strídawé, rapíkalé, srditowejité, nebo wejilé ko-

soUverené, na konci zaužené, tupaunké, dole klinowi-

t w apík kratší wybíhající , wykiajovvané, obak dro-

bnými pupenci proswitawými poseté í kwty krátko-

stopkaté, úilabíkowé, ojedinlé nebo dwojatné ; ušly

kalichowé 4, wejitopodlauhlé, tupá, u wnit žlutawé

;

tyinky po 4— ó mezi ušty kalichovvými, a jich kiafší ;

plod (kolmo proíznuty) kosotwerený, slab smáknu-
té tvrhrantiý, pod krajem stálým, sklimenym 4 rohy,

uzrálý wvschlý, o—8scnienný. — Na ^ov\ém Seelandu a

Žapánu. Kwte w lipnu až do iíjna. Ú.
Na Nowéiii Seelandu jedí na co zeleniau a plawci Cookowi

ji jedli proti kurdjuin ; chuti jest ostejSÍ nežli spinák a tudy se tu

a onde w Ewrop sází.

TlUSTOBÝL. SKSUTirM. Sesuvium.

Kalich Sdílný, stálý: uštúw u wnil barwenýcb. Plát-

ky žádné. Tyinek lá— 50, na konci trubky kalichowé

krátké pipewnných. Wajeník prostý, sedawv. Cnlka
žádná. Blizny 3— 5. Tobolka 3- poídku 4—ópauzdrá,
obíznutá. Semena mnohá na semenici slaupowité, stá-

lé. Kel hákowil zkiwený.
Byliny pomorské, dužnaté, lysé. Listy stíné, nejcelejší, prí-

bezžilé. Kwty úžlaMCkowé , strídawé, ojedinlé, sedawé , nfbo
krátce stopkaté. Kulich u wnitr nábrunátuv.

7'. plaziwý. S. rcpens TFíUd. Crithmus maritimus
Ruwph 6. t. 11./. I. Porlulaca Henn. lugd. (. 212. Ze-
lina ; lodyha oblá, co brko tlustá, a nkolik sáhúvv dlau-

há, hladká, klaubnatá, erwenaná, welmi tuhá, s mno-
hými wétwemi koenaijít imi pokrýwá pdu, takže

daleko a široko jí není widti ; listy kopinatokopisowi-
té, ostré, 2" dlauhé, 2— 3'" iiroké, tlusté, dužnaté jako
kurínohowé, slané a trpké; kwty w ijžlabíkách ojedi-

nlé, krátkostopkalé, wn zelené, u wnit bílé ; owoce
ernému pepi podobné. — W Indii wýchodní. "H-.

Owce a ko/y tu rostlinu rády žerau. Hlawn? dl.ijí z ní tak

nar.waný acjnr, jejž pridáwají k luasu pro wzl»urení iJiuti Wa
totiž, na sluncí suší, ee solí a octem zadláwají a iníiliajf jí rozdíl-

ným koeníui, n. p. s pazaušky bamhosowýuii (robaa^em)i zázwo-
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rpin a galanfrau (Imikwrtscm), oWocein pepiky kowité (?7e) a kwí-
tíiií papajowým. Mídianina ta (ncjnr), ztuha zawnMiá, dlatiho se dr-^

ží. Na cestách jedí tu rostlinu jako zeleninu
;

powinni jsau ale ji

tikrát waiti
;
jinak psobí beiiawku.

"* ' WŽDYŽIW* AlZOOR. ImMEKGRNí

Kalich ódílný , u wnit barwený. Plátky žádno.

Tyinek asi 20 nejdoleji 7. kalichu wyniklych a po 3— ii

swazkowil w chobotech. Wojeník prostý, óhraný. Bli-

zen 5, tlustých, sedawých. Tobolka ópauzdrá, na kon-

ci štrbinami 5 hwzdowit pukající: pauzder mnohose-
mennjch.

Byliny nebo polokre nízké. Listy dužnaté, nejcelejší stfídawé

nebo stííné. KwSty úžlabíCkowé anebo w rozporách sedawé, po-

fídku stojikaté.

//^. kanarskij. A. canariense Lín. Nissol. mem. ac.

1711. 1. 13. f. 1. Dccaiid. s;r. 1. 13G. Glinus crystallinus

Forsk. (lest. t. H. Lodyhy zelinné, položené, oblé,

plné pupencw leskutých, bílých, huíialc, rozsocbané, s

wétwí druhau zakrsalau, kralíkau, lislnalau, kwétnatau

a nejkratšeji sochatau ; listy stídawe', obwejitoklínowilé,

tupé, ostraunké neb ostré, pyrite, w apík dlauhý zau-

žené; kwty w rozporách nedokonalých lodyhy a jejích

wctwí ojedinlé, sedawé, skoro narostlé; kalich zwonko*

witý, wn bélohuatý : uštíiw wejítých, ostraunkých, u
wnit bílých, béloblann obraubených; blizen 5 niowi*

tých, krátkých, dlauhobradawinatých ; tobolka tup 5-

hraná , nahnédlozelená ; semena hndoryšawá. — Na
Kanariích, w Egyptu až do Arábie na pomoiích. Kwte
w lipnu a srpnu. O.

TV, spanielsky. A. hispanicum Lin. Decand. ^r. t. 30.

Ficoides DUL elt. t. 117. /i 143. Zelina; lodyha pímá,
asi zwýsí pídi, rozsochaná, oblá, na konci pípupene-
natá ; Misty dolení slídawé, hoení stíné, kopinaté,

ploché, lysé, sedawé, sotwa P/2" dlauhé ; kvTcty w roz-

porách na pekrátkých stopkách ; kalich trubky iho-

Wité, lOžebré, kraje z usliW ó kopinatých, ostrých,

trubky delších, u wnit bílých, w poledne se otwirají-

cích. — Na ponioí písitém we Španielích a Barbaraku,

u nás pod šírým nebem. Kwte w lipnu. O.
Z popela jich dobýwají we wlastecli salajku.

TuCiiÍK. Glinus. Glikos.

Kalich Sdílný, u wnit barwený, stálý: ušty 3 wn-
šné a 2 wnilní. Piálkvv S— 20, kratších kalichu, jazý-
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kowitych, na konci na dwé neb twero klaných. Tyi-
nek asi lr>. Wajeník prostý. Cnlka nejkratší nebo
žádná. Blizen 5. Tobolka kalichem zakrytá, Spauzdrá,

bchlopná. Semena nejmenší, obwinutá nejdelší šnúrau
pupení. Kel zkroucený.

Zeliny wetewnaté, položené. Listy strícné, nestejn weliké,

nebo strídawé. Kwty lížlabíCkowé, písedawé.

T. hdencoivatý. G^ lotoides hín. Biirm. ind. t, 30. f.
1. Lam. t. 413. /. I. 2. Alsine Boce sít. t. 11. Portula-

ca Barr. 1. 336. Zelina wšude blowlnatá 5 lodyha roze-

stená, oblá, hned patrn, hned nepatrn rozsorhaná,

asi l' dlauhá; listy obwejilé, wíce mén zaokrauhlené,

nejtupjší, po kraji samém eité, dole náhle ztenené w
rapík listu kratší, strídawé ; jelikož z úžlabíka wynikají

wtwiky nejkratší listnaté, jsau listy na pohled cliomá-

-, r- - --_-^--. ^-.., __^jeji_

na dwé nebo tré na konci rozklaných ; tyinek lá— 16

mnohem kratších kalichu, na teri podplodním sedících;

wajeník prostý, huatý, óhraný, se nlkami pekrát-
kými ; tobolka oboná, kalichem zastená, bledé rusá,

5chlopná
;
pauzder ó, se semenem mnohým, drobným,

skoro ledwinowitým, hndým, na semenici slaupowiié,

stední pomocí šrky pupení obwinuté. — Na mí-
stech powodni podrobených na Sicilii, w Egyptu, Arábii.

Kwle w lipnu. "H-,

W Arubii na potebují na rány.

ád 107.

ŠAMA.NICHOWITÉ. NITRARIEAE. J. S. Prest

1820. Lindl. 1823.

Kalich prostý, na patero klaný (pemalý). P.látkúw

ó, podlauhlých, tupých, píklenutých, w paupéli chlop-
nitých. Tyinek ió i s plátky w iistí kalichowém pi-
pewnných. Wajeník 3- poídku Gpauzdrý ; nélka 1 j

blizny 3 nebo 6- Tobolka peckowicowitá, uzrálá Ipauz-
drá, Jsemenná, postrann 3 nebo G chlopnmi pukající.

Semeno wisuté, na ine pupení od dola wzhru
jdaucí, bezbílené. Kel pekocený, rowný.

Ke. Listy stidawé , tlustaiinké , nSkily dioináené. Kwety
obojaké, prawidelaé, klasenowrdioliCené.

Kád skrowníCký z 5 roduw (w 1 pokolení) w seweroé Asii a

43
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Africe, na Senegalu a Nowéin HoUandu rostaucícii. O nidi není nic

známo, ledaže jsau slané mnohem ledkeni.

hAMANlCHA. NiTRARlA. SaLPETERSTRAUCH.

Znaky naduwedené.

S. chwalinská. N. caspica. 1\. Schoberi Lin. N. Sclio-

beri a) caspica PalL ross. t. 50. f. B. Ke složený z

pw sáhowých, skoro pímých, šedokorých, kehkých,
oblých; wlwiky a roíhy stídawé, jednostranné, ob-

zwlášt na pnch položených pímé, bélawé; rozhy
mladé pýiléj lisly z pupenw stídaných chomáené,
sedawé po 4 nebo 5, dužnaté, šáwnaté, podlauhlé, do-

le ztenené, nejcelejší, siw zelené, w jeseni a s wétwí

usušených snadno padající, drobnohledem propatené
okazují chlaupky nejautlejší, pitlaené; wrcholíky na

rozhách konené, socháte, holé, pýité; kvvéty na wél-

wikách klasaté, jednostranné, pímé, stopenaté > kalich

pemalíký, z 5 zubw, pak ale zwétšely, zwonkowi-
lý ; plátkw 5 bílých, rozložených, podlauhlých ; waje-
ník homolowitý, s bliznau 3pupenenau; peckowice ho-
raolowitá, dužnatá, tmaw erwená , usušená erná a

namodrale ernící, wždycky mkká j pecka homolowitá,

wezpod poddutá, nahoe nejostejší, na konci jakoby
Gchlopná ; semeno wálcowité, žluté, nasládlé, we slupce

žluté. — Podlé Moe cliwalinského. \ .

Owoce, akoli jest necliutné a pislané, jedí na stepecli cliwa-

linskýcli, protože jest jediné w tch konCinúcIi, Na ostatn že-
rau welblaudowé,

S. sibiská. IN. sibirica. N.' Schoberi Lin. N. Scho-
beri /?) sibirica At//. ross. l. 50./. A. Lam. t. 403. /, i.

Osyris Gmel. sib. 2. t. 98. Koen downatý wysláwá nad
zemí na zpsob bulwy, asto jako hlawa weliké a wy-
pauští pn položené, anobrž k zemi pitlaené, loketné,

tenší nežli pedešlého, šediwé ; wétwe stídawé, nejod-

stálejší?též položené , rozhy jednostranné, lysé, na wétwích
starších Irnowatéjící a listonosné, na mladších kwlau-
cí ; lisly menší nežli pedešlého, ostatn docela podob-
né, ledaže jsau dužnatjší a slanjší ; wrcholíky menší,

hustší, chlupatjší ; kwt we wšem menší, kalichu ale

patrnjšího; peckowice zralá menší, modrawé erná a

taktéž se barwícíj pecka wejcowitá, pítrojboná, na konci

s 6 brázdami po dwau blíženými, nejdrobnji dubko-
waná. — W Sibii. \,

Užitek tentýž, -^ - < •
•- ^~'--
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ád 108.

NOPÁLOWITÉ. CACTEAE.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé a asto nad
nj wíce mén prodlaužené, hned nahé a kraj mnoho-
dílný , stálý nesaucí , hned šupinami (prostými konci

mnohoetných uštvv lealichowých) por<istlé, ježto wzhúru
zponenáhla se zwtšují, ztenuji a plátkm pipodo-
bují. Plátkw ó, anebo mnoho, 1— 2—mnolioiadých :

wnšné sotwa od ušlw kalichowých rozdílné, wšecky
ole wíce mén srostlé. Tyinek welmi mnoho, w trub-

ce kalichowé píipewnnvcii, prostých. Cnlka 1 ; blizen

wíce prostých, jednoduchých. Maiwice dužnalá, hned
wénená krajem kalichowým, hned šupinatá, pahrbena-
tá atd., na konci šomolkau opatená, Jpauzdrá, mnoho-
semenná ; semenic nkolik žílowitých, násinnícli. Se-

mena zralá w dužnin hnízdící, na dlauhých šrách
pupeních, bezbílená. Kel kiwý nebo zkraucený, po-

ídku rowný ; dlohy za klíeni tlusté, listowité, nebo
malé, ostré.

Byliny nebo ke welmi riiznotwárné, zmládí dužnaté, Io(l>Ii a

Wtítwi' wálcowitjd), liranolowitýdi, listowité sinat kniilvdi , kejowitydíí

anebo kulowatých. Listy na záwit rozpostawené, ídko patrné wywi-
nulé , nejastji naznaiiifnané pahrbkaiiii, políkainii kolci , anebo
cblupy dioináenýnii. Palisty žádné. KwSty obojaké , nejastji
prawídelné, ojedinlé, konené, poboCnf, asto welmi okátalé.

Ten ád sestáwá z wíce nežli 400 rodw (w 7—10 pokole-

ndi), jediné w Americe teplejSí mezi 38" sirky sewerné a 30" jižné,

obzwlášte ale mezi obratníkoma rostaucí. Hlawn biiiejí na pud su-

ché, wypralilé, bezwodé, anebo skrobotinádi a skalách, w rowinách
a na wýsiná li ; anobrž nkteré se nalézají we wýšce OOO— 9000',

anobrž i wýše na Andá.ji. Jako wsecky rostliny dužnaté, pohlcují

wlái)u powrdiem zelených ástek u wtším množstwí nežli koenem
we srowuáuí skrowným; ano w jejich sklípkowatin nasiiromažuje
se tolik stáwy wodnaté , že ža powtrí welmi suchého a horka
nejwtšího mohau obstáti a rsti, Rostauce erstw a bujn, powle-
kují celé plasy obyejn jin5<li rostlin nemající a poskytují kraji-

nám swými obzwlá^tními twary obzwláštní pohled, který ale pro je-

jich tuhost, mdlau zelenost, ano i žlutohndost starších ástek není

ntSený a erstwý. Pro welikau zásobu sfáwy wodnaté jsau w tch
krajinách bezwodných darem neocenitelným, jelikož zwírata žízniwá
(jmenowit skot a kon) jejich sáwu lakotn cucajíce žíze hasí,

protož práwem se nazýwají žídly w panšti. Owoce nejmnožsídi jest

chutné ; jiné swými trny hodí se na ploty neproniknutelné ; dríwí
Avtiích rod asem nabýwá znamenité twrdosti, a slauží k pálení a
E>a díla truhláská a tesaská. Staré kmeny dlauhých slabaunowitých
potebují se co podiodn. Konen na nkterých zdržuje se er-
wec nopálowý (koCenila), znameoitý t<h krajin fowar. Nkteré obsa-
hují štáwu prudkau leptawau, která se potebuje jako mléko prys-
cowé w lékastwí, w nSmž i jiaé rody se ažíwají.

43*
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CecuS. Mammilaria. Zizendistbl.

Kalich trubky s Tvajeníkem docela srostlé, kraje

3—Gdílného , barewného. Plálkw 5 — 25, od kalichu

rozeznatelných, a s jeho ušty w trubku srostlých.

Tyinek mnoho, mnohoradých. Cnlka niowilá. Blizna

3— Tdilná, paprskowitá. Malwice hladká, obwcjcowitá,

dríwe kalichem wenená, pak holá.

Podke dužnaté, kulowaté, kejowité nebo slaupowité, obrostlé

pahrbky cecowitýini (listy ili radji zpodky listními) prawidelnS

na záwit bžícími, na konci nesaiicimi cbomá winy nebo trnw a

w úžlabíCku kwety též z cliomáce wluowého wynikající, roztrauSerié

anebo na konci u wenec roz|)ostawené.

C. jednodac/id. M. simplex Haiv. Cactus mammilaris

Lin- Decand. gr. t. 3. Tiissae. 2. t. 27. Echinomelocacius
Herm. liigd. t. \^%. Ficoides Pliik.alm.t. 29. /. 1. Comm.
hort. 1. 55. Kmen nejjednodušší, zmládí kulowalý, pak

wytažený, podlauhloobvvejcowitý, k—9" wysoký, 2—3" tlu-

stý ; pahrbky wejcowitohomolowite na jejichžto konci

z plsti skrowné, bílé wyniká wýstediwe 12— 1(5 trnw
rowných, tuhých, di-íwe co krew erwených, pak šedo-

cerwených, jichžto twero neb patero prostední trochu

silnjší; kwly w nkolika kruzích pod koncem, drobné,

zelenaw bílé; cnlka 5

—

Gdílná; bobule šarlatowá ; se-

meno erné. — VV Americe jižné a Indii západní. Kw-
te w erwnu až do srpna. Zrá obyejn w píštím ja-

ru. "K.
Owoce tolio i jinýili rodiiw téhož pokolení jedí. Kmen napríC

rozíznutý okazuje dužninu bledau a ostrau jako nezralé okurky roz-

makané potebují k obkládání zapálenin.

DvucHA, Melocactos. Mklonendistbl.

Kalich trubky s wajeníkem dokonce srostle, kraje
5—Gdílného, barweného. Plállcinv 6— 18. s kalichem w
trubku wálcowitau srostlých. Tyinek mnoho, mnoho-
radých. Cnlka niowitá. Blizna 5pramenná. Malwice
hladká, krajem kalichowým a korunau zwadlými wen-
ená.

Knien kulowit), wejcowitý, elipsowitj' nebo zj>leštilý, obyfejn
prawidelnS mnohobraný, bran wlnatýcli anebo trnatýdi, poídku ce-

catýdi. Hlawní znak toho pokoU-nf w tom se zakládá, že peíl na
konci swém má polštárík z palirbkaw oecowitýcli winau a šttinami
obrostlých, pod jehož konceui sedí kwety pedrobné do wIny popo-
hízené.

D. ohfcná. M. communis TJnk tt Olto diss. /. 11.

Decand. diss. t. (5. Cactus Melocaclus LÍ7i. Decand. gr.
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t. 112. Dici. se. mif. atl. 3. t. 204. Bradl. sace. t.

32. Kmea wejcowitokulownlý , tmawó zelený, 6—
8" wysoký ,

12— iSlunný , hran rownych, dosti o-

strých, brázd širokých a hlubokých; zpodky listní pi-

blížené, vveliké, wejité, sedoplstité ; trny ohoniáené, tuhé,

rowné, žlutawé nebo swtle náhndi', wnjších 8— 9 ro-

zcwených, s nej dolejším nejdelším, prostední po Irech,

jichžto 2 jsau odwráceqy wzhru a 1 dol ; kwety hojné,

wíce niéné néjící z polšláíku, tmaw ržowé ; tyinky

krátké, bílé, s prašníky žlutými ; nélka delší tyinek,

i 5 bliznami ržowá ; malwice kejowiiá, tmawé ržowá. —
W Indii Zjpadní a Americe jižné. Kwéte celé léto, \.

Z owoce jedlélío dulají sjrup proti utrpení linidnnmi prospeš-

w5 ; rozinakanau rostlinu pikládají na wedy, aby zmkly.

Ježunka. EcuiHocACTs. Igeldistel.

Ušly kalichowé mnohé, strechowité, dole na wajec-

ník pirostlé a vv trubku nejkratší srostlé, wnšné pokryw-

kowité, wnitní plátkowité. Tyinek mnoho. Cnlka ni-

owitá, s koncem na mnoho klaným. Malwice ostatky

lupenw kalicbowých píšupinatá. Kel bezdéložný (?)•

Ke nejjednoduSsi, dužnaté, wejcowité nebo kulowaté, prauha-

té, bezlisté, pruh jakoby z palirbkuw srostlýdi, na kraji nesaucícli

trny diontáené. Polštá/k žádný. Kwety ze swazkiiw trnowýcli,

na konci prali wynikající, podobné kaktusowýui, trubky ale skoro

zbawené.

J. tenhotrná. E. lenuispinus hink et Otlo diss. t. 19.

f. I. Zakulatélá, 2— 3" tlustá, na konci šomolowité za»

tlaená, zelená, o pruhách 17, ztupených; trny chomá-

ené, tenké, ohnuté, se 3— 4, trochu wctšími ; kwéty

wlnkau obklíené, 2" dlauhé, žluté: uštw kalicbowých

kopinatých, ostrých, plátkw rozšíených, tupých, stéti-

nau erwcnawé ernau ukonených; cnlka 12— lódílná.

— W Brasilii w powtu Rio - grande. \.

Kaktus. Cactus. Fackeldirtru.

Lupeny kalichowé mnohé, stechowitéi na dolejšek

wajeníka pirostlé, w trubku prodlauženau srostlé, wn-
šné kratší, kalichowité, prostedni delší, barwené, wnit-

ní plátkowité. Tyinek pemnoho s trubkau srostlých.

nélka niowitá, na konci na mnoho klaná. IVIalwice zbyt-

ky lupenw šrúmatá, bradawinatá nebo šupinatá. Kel

bezdéložný (?).

1'odke rfiznolwarc, kulowité, kejowité a prodlaužené, a po-

slední pímé, lezawé nebo puulé, jednodadié nebo \í?tewnaté, klau-
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buaté nebo Depotržené. Pe^ a wStwi* hranaté nebo palirbkatú, aoj-

Castji kolcaté nebo šttinaté, nkdy listowit rozšíené. Rozliy

a kwty wynikají ze swazkw trnowých anebo z wraubeíkw je

dosazujícídi ; kwty wždycky poboní nu starém dílu kmenu nebo

wtwe.

*) Kmen tuhý, nepnulý, neklaubnalý.

A', pcruwský. C. peruvianus Lin. Dccand. gr. t. ó8.

C. hexagonus iVdld. Cereus peruvianus Tabern. 705. ic»

KtDen pímý, tebas 40' wysoký, stáím wiewnatý, 5— 8-

hraný, pak docela zdewnatlý a zoblelý, hrany tupé,

smáknuté, nesaucí swazky trnw 7— 10, tuhých, hn-
dých; kwty ojedinlé, 6" dlauhé, bílé, noc jedinau irwa-

jící, jejichžto wnšné plátky hndoóerwené , wnitní
blostné j tyinek 13, pizelenawých, dlauhaunkých ; o-

woce tmaw brunátné, jedlé. — W Peruwii a Americe
meziobratníkowé. ^.

We sklípkowutinS kry a drenS starých kineaw nalézá se we-
liké množstwí skupených hlatí ze šfowana wápníCitého sloíenýdi.

K. tepenatý. C íimbríatus Lam, Cereus íimbriatus

Decand. Plrnn. t. 194. /. 1. Kmen 18—25' wysoký, co

stehno tlustý, pímý, nejtupji píosmihraný ; trny

šttinowité, bílé; kwty konené, krátkotrubé, krásn
riižowé, zwonkowité, z nemnoha lupenw po kraji te-
penatých složené ; tyinek pemnoho ; blizna na mnoho
klaná; njalwice kulo^vatá, erwená, zwící pomarane, kol-

cat()t)radawinatá, dužniny co oheii erwené, semen er-
ných. — W lesech suchoparných na Domingu. \,

Owoce chuti l;iho(!nS nakyslé jest oblíbeno ; též podáwá se k o-
clilazení w horeCkách, Šfáwa ze kmenu palCiwá slauží ku zprysko-
wání kže, též proti bradawicem, nemocem kožním, a u wnitr proti

zaprtalostem.

K. rozeivemj. C. divaricatus haní. Plum. am. t. 193.

Pímý, 3—4' zwýší, stehna ztlauští, wtewnatý, nejtrna*

tjší, nejtupji lOúhelný ; wtwe odstálé? kwty poboní

;

owoce kulowalé, ryzé, zwící psti, bradawinaté, bez-

branné, u wnit bílé, pesladké, lahodné. — Na místech
newydlaných ostrowu Domingu.

Owoce jedí; šáwu z kmenw wytlaCenau mají za nejlepší lék

proti hlistám.

K. latnatý. C. paniculatus Lam. Plam. am. t. 192.

Stromowilý, kmen 15—20' zwýší, stehna zllauští, obo-
ný, nahoe rozdlený na wtwe lalowit rozpostawené,
dole klaubnaté, odstálé, po hranách porostlé trnami
chomáený.mi, krátkými; kwty bílé, erwen árkowa-
né > plátky »u konci zaukrauhlené, wnitní menší, '/z"
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dlaiihé ; owoce wiší husího vTejce, žlutawc, brada-
tvinaté, u wnil bílé, so semeny hndými. — S pede-
šlým. 5-

Owoce jedí a podáwají w lioreCkách k odilazení.

K. noní. C. Pitajaya Jacq. Pin)ý, 8— 10' zwýsf,

wyšší opírá se o stromy blízké, aniž koenatí; wivve
trojbonó; trny choináené; kwt noní, sotwa wonný,
nejkrásnjší, blawy, prmru polostewíného ; kalich
8" dlauliý; owoce zwlcí a twaru slepiího wejce, wn
celé ertvcowé a šupinaté kalichowými ostatky, u wnitr
blostné, dužnaté, sladké; semena leskloerná, — W
Kolumbii. 5 •

Owoce jedí jako wšecli známýrii kaktiisúw, málokteré ale dle
swSdectwí JacqiuDowa Kwropaniu píjemné.

**) Pn klaubnaté : prostené nebo pnulé, koenatjící.

A', cepowitij. G. flagelliformis Lín. Decand.gr. t. í()7.

Tiissac 2. t, 28. 7rew. Ehr. t. 30. Knorr. 1. t. F, 8.

Peí pnuly, prstu ztlauští, pesvtevvnatý } wétwe oblé, s

10— 12 adami pahrbkw, opatených svvazkem z 11— 16

Irnw krátkých, tuhých, rozbíhaných, hndých, dílem
na konci ryzých ; kwty karmínowé, 2'/2—3" dlauhé, s

krajem I'/?" širokým; trubka kalichowá tenká, posázená
lupeny hndoerwenými , chlupatými; plátky mkko-
hroté, wnšné podwinuté 5 tyinky blawé, z kwtu n-
jící, s prašníky bled žlutými ; nlka kratší tyinek,
blawá, s nlkami 5 pímými ; owoce kulowaté, er-
wenaw, 'V welíké, s bradawikami winatými a štiina-

tými. — W A.merice meziobralníkowé, nyní také w pu-
stinách arabských. Kwte na zaátku jara. ti.

U nás od dáwna w zahradách a koinuatáili chowaný rod usta-

winýui kwteníia oblíbený, Štáwu z nSho jiotebují proti lilistám.

K. hnihokwélý. G- grandiflorus Lin, Decand. gr. t,

52. Trew. Ehr. t. .31. 32. Kjiorr 1. t. F. 6. Pe rozste- .

ný, plaziwý a pnuly, welmi wtewnatý, iS— 7úhlý, bled
zelený, klaubnatý lánkw pedlauhých, prohýbaných,
koenatjících ; trny po 4—8 we swazcích krátké, sotwa
pichlawé, žlutawé nebo bílé; kwty peweliké, 6—7" w
prmru, wanilkau wýborn zapáchající •, trubka kalicho-

wá porostlá šupinami brwitými zelenými, na konci po-

maranowými ; ušty kalichowé prosté, rozložené, árko-
wité, ostré, pomaranowé; plátky širší, kopinaté, blo-
stné ; owoce zwící husího wejce, pomaranowé, u wnitr

bíle. — Na Karajbách a Anlilách. Kwte w lipnu. \.
Pro kwt pekrásný, wttliký, líbezn zapáchající, toliko jednu
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noc írwající, sázejí ten rod w Americe niezíobratnfkowé na za-

hradách ; 11 nás w liíjaech. Owoce náwinné jedí. Šáwu z kmenu
wytlaCenau potebuj' w lékarstwí wn a wnit.

K, ncjsUnjsL C. speciosissimus Dcsf. mem. mus. 3.

t. 9. Culla rip. t. 70. Peíi skoro pía)ý, wclini rozwt-
wený 5 wlwe prodlaužené, rozewoné, 3— iboné, zmlá-

dí nachowé, po hranách dost oslrýcli zubaté ; trny pí-
stejné, rovvné, tuhé, na zaátku ržowé, pak blawé, po
9— 12 we swazku z plsti wyniklé ; kwty weliké, o— 6"

w prmru široké, s trubkau 3" dlauhau, bradavvinal
tásnatau a šupinatau ; ušty kalicliovvé tlusté, árkowité,
zelené, naerwenalé

;
plátky w nkolika saustedních kru-

zícb, wnšné šarlatowé, wnitrní karmínowé ; tvinky
(230 we 3 adách (60 -f- 140 + 30) a nlka stkwéié

erwená
;
prašníky drobné, jako nlek 8— 10 blawé ;

owoce zwící slepiího wejce, žlutawé zelené, ídce bra-

dawinatokolcaté, s dužninau náwinnau, lahodnau. — W
Mexiku a Guatimale. Kwte asn w jae a celé léto.^.

Pro krásný kwet u nás w kruhulídi obyejn se sázf. Nad-
lali te mnoho ty, zurodniwše je pelem jinýdi rodii, jmenowitS
hrubokwbtého a listowetewného anebo naopak.

K. trojhokij. C. triangularis hin. Diet. se. nat. atl.

3. t. 205. Phim. am. t. 200./. I. Bradl. succ. t Z. Jacq.

am. t. 181. y. 65. Pe po skalách a stromecb do weli-

ké wýšky se pnaucí a koáním se upínající, trojboný,
rozwétwený ; trny po 2— 4 skoro kižmo stojící, krát-

ké, píohnuté, jicliž nejdolejší nejdelší; kwty we-
liké, 8" široké, bílé, wn zelenawé ; owoce šarlatowé,
holé, zwící a twaru husího wejce. — Na Karajbách a \v

Mexiku. \.
Owoce toho rodu ze wsech jinýcli tolio pokolení nejlahodnjší, ná-

winné, a tudyž wSude podlé domw se sází. Wtwe rozmakané,
pikládají se k obmkení otokiw.

K. Listoivélcivný. C. phyllantoides Decand, Sims. mag.
t. 2092. G. speciosus Bonpl. nav. 1. 3. Ker rcg. t. 304.
Herb. amal. 1. 24 i. C. alatus IVilld. C elegans Link^

Hern. mex. 292. / 3 et. 4.^7. Pluk. phyt. 1. 247. /. .'>.

Pe pewtewnatý, rozšíený ; wtwe starší oblé, dew-
nalé, ndadší dole oblo ztenené, nahoe dvvojkídlé, po
kraji chobotnat zejkowané, beztrné, tmavv zelené; kw-
ty z wraubkw wynikající, 4" dlauhé, ozdobné; trubka
kalicbowá zelená, šupinami drobnými, erwenawýn)i, pod-
chlípnutými porostlá

;
plátky wnšné rozložené, syt rií-

žowé, wnitní delší, vv trubku rozpostawené, díwe bí-

lé, pak erwenawé ; tyinky s nitkami a prašníky bí-
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lými ; nlka málo delší tyinek, i s bliznami ó— 8 bí-

lá ; owoce wejcowilé, iV?" dlauhé, tmaw brunátné, sil-

n lesklé, nahoe s nkolika hibílky pabrbkaljmi
a šttinatými. — W Mexiku. Kwéte asn w jae až do
podzimku. '^.

U nás i)ro utseuý kwt wiibec w kruhuKdi se cliowá, a od-
iiiííuje se po celé léto krásnem kwtein. Jest také odrodek b-
lokwutý.

NoPÁL. Opuntia. Feigendistél.

Kalich trubky docela s wajeníkem srostlé, kraje

mnohodílného, krátkého, rozloženého, padawého. Plát-

ky mnohé, obwejité, skoro ržovrit rozložené. Tyin-
ky kratší nežli koruna. Cnlka wálcowitá, dole skrená
Blizny 3— 8, pímé, tlusté. Bobule šomolkatá, po stra-

n pahrbkatá, asto kolcatá.

Ke kmenu a wetwí wálcowitýdi anebo sinaCknutýcIi, a na
!!Iánty wejCité nebo podlauhlé rozdlenýd), s trny nebo šttina-
mi" rliomáCenymi, na záwit rozpostawenýnii a taktéž roziosowanýini li-

sty sídlowitýnii, nejCastji prdiawýini. KwSty ze swazkw trnatýdí

anebo z krajuw clánkowýdi wynikající, žluté, Cerwené nebo bílé.

N. hrnbolcnij. O. Tuna MUL Cactus Tuna Linii

Kjiorr 2. t. o. Tuna DUL t. 295. /. 380. Opuntia Sloan.

244. y. I. Pímý, zwýší muže; lánky zdéií , zšíí
9", ztlauští J", smáknuté, široce wejitopodlauhlé, u
wnit plné slizi ; trny šídlowité, dlauhé, žíutawé, z wl-

ny kratiké wyniklé ; z krajw wynikají kwty jako rže,
spinaw erwenawé ; nlka na osmero neb dewatero
klaná; owoce jako smokwy ili fíky, wn plné drobni-
kých kolcvv, erwenawé, dužnina taktéž banvená, slad-

ká, ježto mo erwení a zácpu psobí. — VV Americe
horejší. \.

Dlají z nSIio ploty, jehož trniiw dobytek se bojí. Na nSm
žije též koCenila dobrá.

N. sklimenij. O. cochinillifera MUL Cactus cochinilli-

ier Lin. Knorr 2. t. o. 1. Desc. 1. t. ól6. Hock. in mag.
t. 2741. 2742. Diet. se. nat. alL 3. 203. Tuna DUL cit. t.

/. 383. Opuntia Sloan. 2. /. 8./ 1. 2. Kmen pímý,
wtewnatý, 6— 9' zwýší ; lánky wejitopodlauhlé, V\z
zdélí, ^lí zšíí, dosti tlusté , irníky leníkými, erna-
wými opatené, takže jakoby bezbranné, na dolením
dílu wálcowité ; listy podhnuté, erwenawé; kwty co
krew erwené, sotwa se olvvírající, neweliké, ^V w pr-
mru široké; wajeník obwcjitý, tmaw zelený, skoro
slechowitó pahrbkaiý; tyinky daleko z kwlu njící.
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skwle erwené, prašníky žluté; nlka barwy masowé,
s 8 xlutými nlkanii ; owoce jako pedešlého, není ale

tak lahodné. — W Indii západní a celé horké Ame-
rice- ^ .

To jest ta zoainenitá rostliua, na níž kot^enila ili Cerwec no-
pálowý oLzwlášt žije, a který k touui cíli i we welikých saderli (no-
pálištSili) nascliwál se oi)atruje. Každý wí, že koCenila jest hmyz,
nejkrásnjší barwii sarlatowau a karmínowau dáwající a tudy w har-
wístwí welmi prospšný a newylinuteInC potebný. Drulidy sbírali

koSenilu toliko w Mexiku; Tliiery de Menonville penesl ji odtud na
Domingo. R. 1827 zawedl ji Bertliolot na Kanarie, kdežto na nopá-
lu sinokowci tak dobe se daí, že r. 1838 již 18 800 liber koCenily

wywezli. Též i na Korsice a okolo Kadesu a Walencie o to diowá-
ní s wtším menším prospScbem se pokusili.

N. smokivec. C. Ficus indica Lm. Kmen pímý, ro-

zewen wtewnatý; lánky wejitopodlauhlé, obak tupé,

I'/?' dlauhé, tupé, tlustaunké, po kraji tenší ; trnv íd-
ké, ojedinlé, malé, zdélí wlny ; listy drobné, cervve-

né ; kwéty sirkowé žluté; owoce vveliké, rznobare-
wné. — W Americe jižné, nyní se sází na Sicilii q, we
Wlaších. 1

.

Na Sicilii maií troje odrodky, s owocein žlutawýni, krwawýin u

blawýin a bezsemenným
, jiciižto poslední dwa jsau nejoblíbenjší;

též i w jiný-li koninách, kdežto ten nopál roste, jest pokriiiem wá-
ženým. Jest také odrodek s kratšími lánky. Na Ka;iariíi:h koCeni-

la na nm se diowá.

iV. obccm), O. vulgaris MUL Cactus Opuntia Lin.

Knorr. t. F. í. MUL 2. t. 198. Dtcand. gr. t. 138. Bol.

inag. t, 2393. Kmen rozstrenopojožený a plazivvý, 5— 8',

dlauhý, lánkowaný; lánky plosko smáknuté, obwej-
ité, zelené, s trny nestejnými , mnohými , pekrátký-
mi, w stáí oblé, drewnaté, serohndé; listy šídlowité,

ostré, welmi prch.nvé ; kwty z kraje hoejších lánkw;
ušty kalichowé malé, hndé; plátky w nkolika kruzích,

bled žluté, wnšné mkkohroté, wn ponachowlé, wnit-
ní srdité 5 owoce obwejcowilé, \" dlauhé, erwené. —
W Indii západní a w jiných jižných koninách sewerné
Ameriky, nyní w Ewrop jižné zdiwoelý. Kwte w líp-

nu a srpnu. \.
Owoce zasladlé jedí; má ale prý jako jiné erwené nopálky mo

erweniti. lánky šfáwnaté rozmakané potebují na obkladky k ob-
mkení otokw.

N. otewenij. O. Ilcrnandezii Dccand. Cactus cocce-

nillifer Flor viex. Nopal Nochatzli Heiyi, mcx. 78. ic. et

p. 489. í. I. Nopal sylvestre T/iiéry - Mcnom. voy. gaa. 2.

p. 277. i. ic. Pímý; lánky tlusté, píokrauhloobwejité,
píbezbrunaé ; kwty rozložené, brunátné, rúžowe nebo
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šedolilákowé ; tyinky kraUí plálkiiw a nlky- — W
Mexiku. % .

^a tom rodu také žije koenila.

PotuSík. Pereskia. Pereskie.

Kwty a owoce jako pedešlého pokolení ; kraj ka-

lichowý obyejn stálý a lislowilý. Cnelka niowitá, s

bliznaiiii na záwit rozpoloženými.
Rody toho pokolení docela jmním se liší od ostatnícli nopá-

lowitÝ' li, tukže píbuznost se tnší ; kwteni ale a owocem docela se

srownáwají s nopály, takže jicli nelze roz«'znati. ^Is^it ale stromy

nebo ke s kmenem a wítwemi patrné listnatými, oblými, listím po twa-

rii a weli kosti rozdílným, w jehož lížlabíCkii jsau Iirbolky plstí, št-
tinami a trnami obrostlé, jako u jiných toho ráda rod. Z tch hr-

bolk puCí nowé listy a wtwe, na jejichžto koncech kwety stojí.

P, Irnatij. P. aculeata PUim. am. t. 226. DUL cil. t.

227. /. 29 i. MUL Gaotiis Pereskia Liru Malus aniericana

Comin- hor. 1. t. 70. Porlulaca Pluk. alm. t. 215. f. G.

Ke 8— 15' zwýší, s wtwemi dlauhými, oblými, tenkými,

pnul^mi, zelenými, lysými; trny po 2 úžlabíkowé, na

wlwech pak choraáené, podhnuté, blawé ; listy stida-

wé, eliptiené nebo podlauhlokopinaté, zakoniié, dole

zaužené, tlustaunké, sáwnaté ; úzlabíka wlnatowausatá ;

kuiy sk-oro latnné, bílé nebo žlutawé, prewonné; ušty

kalichowé zelené, kopinaté
;
plátky we 2 kruzích wejlté,

rozewené ; n)al\vice kulowatá, zwící wlaského oechu,
žlutavvá , krajem kalichowým lislowitým wnená ; se-

mena erná. — W Indii západní. Kwte w íjn a li-

stopadu.'^ .

Owoce sladké, náwínné a lahodné jednak jedí, jednak w lé-

kaství proti neduhm hrudním potebují.

Wšák. Rhipsalis. Ruthenkaktus.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé, hladké, kraje

krátkého, 3— Gdílného, s ušty zakonitýnii , mázdrowi-
tými. Plátkw O, podlauhlých, odstálých, z kalichu wy-
niklých. Tyinek 12— IS, dole z plátkw wyniklých.

nélka niowitá. Blizny 3— 6, odstálé. Maiwice proswí-

lawá, zakulatélá, kalichem zwadlým wnená. Semena w
dužnin hnízdivvá.

Ke, nejr.astSji na jiných stromeih rostaucí a s nich wStwemi
skoro bezlistými dol wisící. Kwty poboiiní, sedawé, drobné, bílé.

Bobule bílé.

W. peslenatij. R. Cassytha Gaert. f. 28. Houk. exol

.

i. 2. Decarui. diss. t. 21. Cactus pendulus Swarlz. Kniea
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pímý, dewnatý ; wtwc tenké, oblé, peslenné, klaub-

naté, nahé, lysp* 1'/?' dlaiihé, na konci lupe, nejrídeji

poseté bradawikami malikými, z konce trn hákowiiý
wypauštjírími 5 kwty roztrausené, drobné, sedawé, bí»-

lawé ; maiwice zwící vvikwy šomolkau ukonené, jmélin-

kám podobné. — Na wtwecb stromuw ztepilých po Ja-

maice, Hispaniole atd. U nás w híjnech kwte w úno-

ru a beznu, we wlasti ale poád. '^.

Proti blÍ3táin jej potebuji.

• • ád 109.

MERUZALKOWITÉ. GROSSULARIEAE.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé, asto nad néj

prodlaužené, kraje na twero neb patero klaného, stej-

nouštého, asto barewného, wadnaucího. Plátky 4

—

h,

drobné , w ústí kalichowém pipewnné, s ušty kali-

chowými stídawé, stejné. Tyinky 4— 5, prosté, mezi

plátky stojící. Gtilka na dwé neb twero klaná nebo
délená, s bliznami jednoduchými. Maiwice wnená zw.i-

dlým krajem kalichovvým, Ipauzdrá, mnohosemenná, o-

byejn se semenicema stínýma, žílowilýnia, nástnní-
ma. Semena dlauhau šnrau pupení pipewnná, míš-

kem šáwnatvm , kasowiiým obklíená, bílenaiá. Kel

maliký, od pupu odwrácený \ dlohy klíící listowité.

Ke bezbranné nel)a trnuté. Listy stídawé, dlauožilé a

dlaoseCué, w pupenu násobené, bez|>alisté. Kwty prawiJelné,

obojaké, poídku ruznopohlawé, na hroznech malých, porídku o-

jedinSlé anebo po nkolika w úžlabíCkách anebo na konci zkrá-

cených rozeh.
Sem náleží 1 pokolení asi o 60 rodech rostaucfch na sewerné

polokauli a wtšíiu dílem w mírném pásmu. Nejwíce jicli w AniPrico

sewerné, ostatní w Asii sewerné, Kwrop a w Americe jižné. Wšecky
mají jedlé owoce, jiro nž nkteré se sázejí.

Meruzalka. Ribes. Johannisbeere.

Znaky pokoleowé jako ádowé.

M. cenoend. R. rubrum Lin. FL dan. t. 967. Plcnk

t. 146. Sciímidt 1. 92. Rosil. I. ob. 74. I. VVino sw. Jana
Mat. Háj. 42. — IFet. 50. Rybez , rybiz, meruzalka.

Koen dost silný, wtewnalý, lezawý, šedoerný, wypau-
ští mnoho kmenw 4— 6' wysokých, pímých, bczbran-
nýcl), dole hndých, málowtewných ; listy diauhoapí-
katé, zaokrauhlé, si'dilé, Slaloké: lalokuw tupých, oste
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bezzlazé ; apíky dole široce obraubené, ostatn dole

biwité chlupy tlustými , zláznalýnii : hrozny jednodu-

ché, bwné, wisnté, pilysé ; stopeky tenké, dwakrát

delší listenu weioitého, tupého u wzniku jejich; kalich

lysý, žlutozelený ý prostá ástka kraje kalichowého mís-

kowitá; ušty rozewíené, obwejcowité, nejtupjší; plátk'y

kopisonitopodlauhlé,- na konci srdcílowykrojené, zcle-

naw žluté, menší uštw kalichowých ; tyinek ó, plátky

nepesahujících: pauzdra prašníkowá zdálená; nlka
krátká, dopola na dwé klaná : uslíiw rozenrených, ma-
liko podhnutých ; blizny konené, hlávvkowité ; okolo

nlky dole štít maliko wvpuklý, žláznatý ; mahvice ku-

lowaté, lysé, silné lesklé, erwené, též pleowé a bílé.

— VV hájích wlhaunkých a suchých, kamenitých po Ew-
rop mírné a jižné, Kwéte w dubnu a kwtnu. "^ .

Planá ili lesní nieruzulka rozeznáwá se dnem kalidiowýiii na-

Lndlým a hnd te.kswauým, kratšími plátky, cnelkau a tyinka-
mi a meašfijii malwicemi

Meruzalka sází se skoro w celé Rwrop a Americe sewerné.

Mahvice, obsahující kyselinu citronowau a jablkowau, sladké a náwinné,

jedí se surowé nel>o rozdílní" zadlané ; dlá se z nidi také wíno a
ocet. Sfáwa z bobul též w lékastwí se potebuje.

M. erná. R. nigrm Lin. FL dan. t. ooO. Plenk t.

147. Schmidi ^ 91. Ens;l. hol. t. 1291. Rostl. /. ob 1\. 2.

Smradinky, smradlawky, rvbiz erný. Ke pedešlému
podobný, 3—' wysoký ; listv dlauhoapíkaté, zaokrau-

hlé. dole srdité, ólaloné : lalokw tupých, tupaunce
•stíhá nozubatých, wezpod pýilé a wšude žlázkami prys-

kyinými, ryzými p(jseié, které obzwlášté na mladých
listech patrné mnutím smrad jim udlují; takowými
téi žlázkami i apík opaten ; hrozny chudokwété, bw-
né, pímé: stopka a stopekv pýiloplsnaté ; listeny po-
dlouhlé, ostré, pýité, mnohem kratší stopeek ; kalich

zwonkowitý : trubky ástka srostlá s wajeníkem pýí-
kowaná, ostatní pýitoplsnatá, kraj uštw podlauhlých,

tupých, ochlipených, zelenaw žlutých, na konci nacho-
wlých » plátky podlaulilé, tupé, zelenaw žluté; tyinky
nepesahují plátky ; nlka jednoduchá, blizna rozštípe-

ná ; maiwice kulowaté, malé, erné nebo ern fialowé

snirdí štnicemi. — Ma místech lesnatých, wlhaunkých,
wyšších po Ewrop a Sibii. Kwte w kwtnu, zrá w
lípnu. \ .

Owoce méu jest wáženo ; ono a listy a pazaušky w lékastwí
prospíwají.

M. srslliu. R. grossularia Lam. R. grossularia et
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Uva crispa JLm. Plmk t. iO. JóO. FU dan. t. á46. Engl.

bot. t. 1292.. 2057. Schmidt. t. 99. 100. Bosll I. ob. 74.

4. Chlupatá anebo zelená jahoda Mat. Háj. 42. — IVel.

49. Chlupalka, srstka^ angrcšt, méchaunka, mochanka.
Ke I—2hiketný, hustý: wtwe ohlaukovvil k zemi se-

hnuté, wtwiky a rozhy wzhru jednostranné ; kra na
kmenech a wtwích hnédá, na wétwikách zahndle b-
lawá, hladká; trny pod pupeny jednoduché nebo na

tré rozdlené s prostedním wtším, siln dewnalé, nej-

odstálejší, ostré, homolowiié; listy na epicích po kra-

ji chlupatých, okrauhloledwinité, dole uaté nebo mali-
ko srdité, blaloné : lalokw tupých, tupaunce stíhano-
zubatých, znoženožebré, na líci lysé, zelené, wezpod na
zebrách a žilách wlasatochlupaté, bledší ; kwéty z pupe-

n listonosn} ch, na stopkách ojedinlých, dwoj- nebo
trojatných, mnohem kratších nežli apíkv, chlupatých, s li-

stenoma podlauhlýma , u prosted wyniklýma, s jedním
wétším ; kalich zwonkowitý, na wajeníku hust chlupa-

tý, ídko na uštech podlauhlých, nejtupjších, zelena-

w žlutawých, na konci nachowých ; plátky podlauhlo-
árkowité, rovvné , kratší uštw kalichowých ; tyinky
delší plátkw, rowné, blawé, tlustaunké; prašníky po-
dlauhlé , zažlutle bílé; malwice wíce mén kulowalá,

chlupatá nebo lysá, zelenawá, žlutawá, jasnji nebo tma-

wji erwená až i ernoerwená. — íNa skalách a su-

chopárích wýslunných, též w plotech po celé Ewrop,
Sibii a Kawkazu. Kwte na konci dubna, z poátku
kvvtna, zrá w lipnu. "^

.

Troje hlawní odrodky :

a) wajeCnik a malwice žláznatošttinaté ; srstin. R. grossnla-

ria Lin.

jS) wajeCnfk mkkodilupý, bezžlazý, bobule lysá ; R. Uva
crispa Lin.

y) wajeCník a malwice lysé, listy brwité. R. reclinatnm Lin.

Chlnpatka w mnohých konCinách ewro|iskýrl) , obzwlášte w
Anglii se sází, kdežto i nejwíce odrodkw (400 prý) se rozeziiáwá.

Owoce sladké, náwinné jest oblíbeno ; též dlají z nelio lahodné Vtí-

no a wýborný ocet.

ád 110.

ZÁBLUDOWITÉ. ESCALONIEJE.

Kalich dole s wajeníkem srostlý : kraj na patero

nebo (ideji) na šestero klaný, s ušty stejnými, stá-

lými. Plátkúw ó— 6, w ústí kalichowém pipewnných.
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s nchtv w trubku piblíženj^mi nebo spojenými. Ty-
inek oddleny ch co pláikiiw. Cnlka I, blizna hláw-

kowilá nebo dwojlaloná. Maiwice Ipauzdrá nebo nedo-
konale 2pauzdrá, mnobosemenná nebo tobolka 2cblop-

ná. Semena pedrobná, wisulá, nkdy na konci kídla-

lá anebo w dužnin zaobalená, bílenatá. Kel malíky,
zawený, od pupu odwráoený.

Ke nebo stromy. ' Listy stídavé, peenožebré, kožowité,

žláznatopiiowaaé. Kwty obojaké , prawidelné, nejasteji konené,
ojedinulé nebo na hroznech ili latách.

Do toho ádu náleží 25 rodu (we 2 pokoleních), které kro-m jednoho nowohollaodskélío prebjwají w Americe jižné. Jm-
ním podobají se wreso\vil\ui a kyhaukowitým ; austrojností kw-
tu a plodu ale nieriizaIkowit\ni , od nichžto zase liší se plátky

triibkowite spojenými a listy iieenožebrÝini, nelalokatými.

Zdá se, že jsau balsamaté, horké a slabé swraskující.

ZÁBLDA. EsCALOIiI.4. EsCALONIE.

Kalich trubky polokulowité nebo ihowité, kraje

Szubélio nebo na patero klanébo. Plátkw 5. Cnlka
niowilá, stálá. Blizna štítowitá, nejastji 2l>iloná. To-
bolka zbobulelá, krajem kalichowým wnená, nedo-
dwojpauzdrá, na dn neprauideln drami pukající, pe-
hrádka nahoe na kraji semenonosná.

Z. pryskyrjnalá. E. resinosa Pcrs. Slereoxylon re-

sinosum R. et. Pav. per. 3. ^23."). Chakas, cbachakoma.
Strom lysý, 15 — 18 zwýší, šedokorý ; wlwe pímé;
rozby prvskvinolepké ; listy dosti smstnané, podlau-

hloobwejité, dole sotwa zauzené, sedawé, tupé, krUko-
hroté, drobn žláznatopilowané, wezpod siwé ; kwty
krátkostopkalé, woawé, na latách konených, chudých,
dole listnatých; ušty kalichowé, pímé, celé; plátky ob-
wejitopodlauhle', nahoe ohnuté, delší tyinek, bílé, žil-

naté ; cnlka stálá, sotwa delší plodu cihowiie'ho, sma-
knutíkého, 2brázdého. — [Sa kopcích chladných Peru-
ánských. Kwte w lednu až do bezna. 5*

Rozhy pryskyrinaté, mladé, potebují se co lék posilující. Dí-
wí welmi twrdé na rozdílné náCiní.

Z. tenvená. E. rubra Pcrs. Hook. bot. mag. t. 2890
Slereoxylon rubrum /?. cl Pav. per. t. 236. /. 6. Nipa.

Ke 10 -12' zwýší; kra na kmenu laupawá ; r.ozhy lep-

naté, žláznatohunalíké ; listy obwejitopodlauhlé, zakon-
ilé, pilowané, wezpod pryskvinolekowané ; kwty
erwené, na hroznech konených a úžlabíkowých, liste-

natých; ušly kalichowé zaubkowané ;
plátky kopisowité.
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na konci toliko rozcwcnc; tobolka dole na dwé se roz-

dluje. — Na skalách w Chíli."^.

Z. bordwkoivý. E. myrliloides Smith ic. t. 30. Stero-

oxvlon patens R. et Pav. per. t. 234. f. 6. Ke 20— 24'

zwyší, lysý, wtwí nejodstálejších ; listy obwejitopodlau-

hlé, ostraunké, zejkowanopilkowané, žilnaté ; kvvty ko-

nené, ojedinlé ; plátky kopisowité, bílé, na konci ze-

lenawé. — Skoro wšude na místech chladných Andw
nowogranadských. \^

Díwí jeho pretwrdé, dobré na rozdílné nástroje, n. p. topr-
ka k sekerám, atd. Kozliy roztliiCené pikládají na ztluCeniny.

ád lil.

OPADU]\ O WITÉ. CVNONIACEAE.

Kalich prostý nebo s wajeníkem srostlý, na twe-
ro neb patero klaný. Plátky 4— ó (poídku mén),
nákalichowé a stiídawé s ušly w pa úpli slechowitými.

Tyinek obyejn dwakrát wice plátkw (ídko mén),
nákalichovvých, protiušetných. Wajeník prošlý; nlky
2, prosté nebo jediná do póla. rozštípená ; blizny 2. To-
bolka kožnatá, wíce mén na dwoje pukající, 2pauzdrá:
pauzder mnohoseiuenných. Kel u prosted bílku duž-
natého.

Ke nebo stromy 5 listy stíCné, jednoduché nebo složené, do-

le o|)atené palistomu welikýma ; kwty koneCné nebo úžlabíCkowé,

ojedinlé nebo na strbaulecli nebo hroznecli.

Laloc. Weinmanhia. Weinmannie.

Kalich ádílný. Plátky 4, sedawé, ze dna kalichu

wyniklé, a s jeho ušty stídawé. Tyinek 8, mezi ter-

em a plátky wyniklých , ušlúm kalichowým a plátkm
stíných. Wajeník sedawý, prostý, 2pauzdrý, dole

baíikau obklíený. Cnlky 2. Pehrádka obak wejco.

nosná. Wejce nemnohé (o— 8), vv každém pauzdru 2a-
dé. Semena elíptinoledwinowitá, nejdrobnjší, asto
chlupatá.

Stromy, ke stfnowctewné. Listy strícné, jednoduché nebo
složené, alisty meziapíkaté. Wetwe úžlabíCkowé, ojedinlé. Kw-
ty drobné na klasecli nebo strbauledi, nkdy Sdílné, 5mužné,

L. lysý. W. glabra hin. Lam. t. 313. p. 1. Ker
stínowtewný ; listy apíkalé, stíné, lichopeené, ó— 7-

jamé : lístky obwejilé, zejkowané, lyse, jako apíky a
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rozhy pímrlnaté; ohruby apíkowé poloobwejité ; pa-
listy zwíí líslkw, wejcité, padawó; hrozny listu delší;

kwly drobné, hojné, stopkaté? kahch ídíln}', bily*, plát-

ky Á, tikrát delší kalichu, bílé ; tobolka malá, 2chlop-
ná. — ÍNa Jamaice, Guadalupé, Kube. '^.

Kra prý potebují k wydlávrání kže.

Opadu. Cunonia. Cusonib.

Kalich 5dílný : ušfw pak dole klaubem padajících.

Plátkw pt, s ušty kalichowými slíídawých. Tvcinek
10 : nilkv ploché, árkowité, se žlázkami strídawé. Wa-
jeník prostý. nélky 2, stálé. Tobolka 2pauzdrá, od
dola wzhru na dwé pukající. Semena mnohá, smá-
knutá, pííblanatokrídlatá. Kel pekocený.

Ke lysé. Listy stícné, licliopeené, kožowité. Palisty me-
zíapíní , wejcité, weliké. Hrozny nebo laty innobokwté, úžla-
bíkowé.

C. dobi'onadjský. C. capensis Lín. Lam. t. Sil.

Lodd. cah. I. 826. Oosterdykia Burm. cap. t. 96. Arbu-
scula Pluk. alm. t. KW. f. 4. Ke kmenw uzlatých : li-

sty stíné, apíkaté, dost weliké, lichopeené, 2— ^íjaí^-

nié : lístky kožowité, nejlvsejší, podlauhlé, pijowané, a-
píckowané, stíné; kwéty nejhojnjší, drobné, chomá-
ené, stopekaté na hroznu rowném , koneném. —
W lesech podlé ek na Pedhoí dobré nadje. ^.

Lachatka. Ceratopetalum.

Kalich trubky ihowité, s wajeníkem srostlé, kra-
je pétidílného, stálého, s laloky welikými, podlauhlymi,
wadnaucimi, skoro rownobéžn žilnatými. Plátkw 5,

lalonatych , stálých, mezi laloky kalichowými posta-
wených, a jich kratších. Tyinek 10, wadnaucích. Praš-
níky zakulatélé, dole píostruhalé. nlky 2, w jednu
krátkaii srostlé. Tobolka 2pauzdrá, laloky kalicho-
wými hwzdowit rozloženými wénená, 2pauzdrá, mno-
hosemenná.

L. pryskyitnald. C. resinosura Smilk n. Holi. t. 3.

Ker; listy stíné, 3lístkaté : lístky kopinalé, pilowané,
kožowité, síkowané; kvvfv drobné, žluté a erwené, na
latách konených. — Ka Nowém Uollandu.

Z kiry prýStí se pryskyice erwená, ježto w obdiodn slowe
ifummi rubrum.

44
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KvKKASTEC. Bauera. Baurre.

Kalich 7

—

í^dílný: trubky s wajeníkem srostlé, la-

lokíiw árkowitjch. PhUkvv 7— 9, padawých. Tyinek
mnoho (bO— 60), na kalich pirostlých. nélky 2, oca-
sowilé. Blizny zakulalelé. Tobolka skoro celá prostá,

prínapuchlá, 2-, ncjídeji Spauzdrá, 2—3chlopná, mezi
nMkami pukající. Semena na konci pehrádky po-
dlauhlá.

K. swízeloivý. B. rubioides Andr. rep. í. 198. Si7ns

mai^. t. 715. Vení. mal.m. t. 96. B. rubiaeíolia Salisb. ann.

bot. 1. t. 10. Ke pímý, asi 3' zwýší í wtwe rozdle-
né na rozhy slíné, pýité, dole klaubnaté; listv stí-
né, jednoduché, podlauhlé, pípilowané, skoro sedawé,
wezpod chlupaté; palisty pi každém listu dwa, )im po-
dobné, takže se zdá, jakoby listy byly peslenné (šesl-

nalé) nebo trojlístkaté ; stopky užiabíkowé, ojedinlé,
jednokwété, listu delší; kwéty brunátné. — Na INowérn
Hollandu. \.

W zahradách ozdobau.

ád 112.

HORTENSIOWITÉ. HOliTENSIEJE J. S. Presl

(\'^Vé).Saxifragaccae Iríb. Dfcand. fíSi^OJ.

Kwty asto jinotwaré, nkteré úrodné, obojaké.
Kalich trubky s wajeníkem srostlé, ídko prosté, kraje
na patero nebo twero klaného nebo dleného. Plátkw
5— i, vv paupti chlopnitých. Tyinek dwakrát wícc
plátkw, jim stíných a s nimi siídawých. Wajeník
2-, peídko 4pauzdrý, mnqhowajcný. Cnlky 2, ídko
3— 4, oddlené. Tobolka chlopnma do wnit wehnu-
týma 2pauzdrá, drau mezi nlkan)i pukající, nebo
Spauzdrá

, na tré se rozdlující. vSemenice na krajích

pehrádkowých. Kel pímý, s koínkem k pupu elícím,
dlohama krátkýma, w bílku dužnalén).

Ke. Listy stíCné, bezpalisté. Kwty wrcholiCené. Kalirli
nkdy welik^, Ijarwený, jjlátky malé.

HORTBNSIA. HyDRANGEA. HyDRANGEE.

Kwty asto dwojiwaré, nkteré úrodné a obojaké.
Trubka kalichowá posledních polokulowatá nebo iho-
witá, kraj krátký, r)zubý. Plátkw o. Tyinek 10. nl-
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ky 2 — 3, oddlené. Tobolka 2— Spauzdrá, krajem ka-

lichowjfm a nlkami wénená, dérau mezi nlkami pu-

kající, mnohosemenná.
Kruin kwetiiw obojakýcli jsau ješt sainfí na obwodn wrcliolí-

kowém nniistuné, s kalirliem welikýin, rozložeDvm, plátko^fitjin, plát-

ky inalínkýini; klíiiiawýini.

H* obecná. H. vulgaris Mich.v. H. arborescens Lhu
Lam, t. 370. A /. l.^CurL mag. t. 437. Schk. i. 119. MiU.

ic. t. 25 1- Ker 3— 6' zw^ší, wétwí slínych, rozeh pý-
ilých ; listy dlauhoapíkaté, podlaublowejité, nkdy ob-

wejité, zakonité, dole tupé nebo prísrdité, nestejn
a hrub pilowané, jasn zelené, roztraušen pyité, we-
zpod bledší a nasiwlé. lysé, krom žil a žeber, ježto

obak jako apíky kadeaw pyité; listv pikwlní se-

dawé, kopinaté, celé, jako listeny šídlowité, prchawé,

wlnaté: kwty skoro wšeckv obojaké a stejnoitvaré, na

okolících konených, plochých, pýitých; kalich blawý,
s trubkau lOžebrau a zuby pekrálkými, 3úhelnými;
plátky kopinatowejité, bílé nebo žlutaxv bílé, jako ty-

inky nestejné a jich delší; prašníky 2pauzdré; nl-
ky 2, krátké, tlusté, rozewené ; tobolka potoku lowatá,

2pauzdrá, dívve na šomolce, pak na stranách na pi
pukající mezi žebry ; semena wywýšen árkowaná, hn-
dá. — VV mírných koninách Saustátí seweroamerického.
Kwte w erwnti a lipnu. \.

Jfst odrodek s listy wezpod blohuuatými (/S discolor), kte-

rý jako |)rwotní nkdy má wrclíolíky, jehož kwSty na oljwodu jako

oa kalin diwoké jsau dlauhostopkaté, samci s kulichem itinohem

vtším, 4— 5listým, rozloženjm, korunaii malan zawenau, U nás

sází se w zahradách pro ozdobu.

H. ozdobná. H. hortensis Smith ic. t. 12. ham. t,

380. H. llortensia Sej-. Hortensia opuloides Lam. Duhám
nov. 3. t. 24. Priniula mutabilís Lour. Sijo. Ke 3— 4'

zwýší, wlwí stíných, oblých, bled hndých, rozeh ze-

lených, ponachowlých, bradawinatých; list apíkatých,
obwejitoeliptiných, ostrých, hrubozubých, lysých, le-

sklých ; kwty na wrcholících konených, stopkalých

dwojtwaré : obojaké w rozporách drobné, s trubkau ka-

licbowau ihowitau, s krajem 3zubým, s korunau bplá-

tenau, s 10 tyinkami, s nlkami 3, rozewenými, na
konci ztlustlými, s tobolkau i^pauzdrau ; kwty samicí na
konci wtwiek wrcholíkowých, na zahradních welmi
hojné dlají welikau kauli dohromadv: kalich peweliký,
rozložený, díwe blaw zelený, pak žlutaw bílý, ko-
nen ržowý, složený z lupenw 4— 5, kosotwereno-
elipliných, tupých, tmawjších » koruna pemalá, díwe
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w k.Tuli sklimená, pak oiewená, složená z plálkúw 4— .'>,

wejcitjoh, prolilubených, nadhnutýcli. Imaw ržowydí
;

Ivinck ncjaslji 8: nitky nacliowé, prasníky bélawé;

nlky 2, zakrsalé. — W ín a Žapanu. Kwte w er-
wnu až do íjna. ^ .

Není tomu tak dlaulio, co ta rostlina pro ozdobu do nasicli

zalirad pišla, akoli we wlasti swé od dáwna z té píiny se diowá.

W zim náleží ji budo rostlinárny zawfti, aneb pod sirým nebem do-

be pikrytí. W piidtí železnaté kwety bu zlilákowatejí, auobrž zmo-

drají
;
protož k tomu cíli do zem pimešují okru.

Trojpuk. Deijtzia. Deutzie-

Kalich trubky s vvajeníkem srostlé, ihowité, kra-

je na patero, ídko na šestero klaného. Plálkw ó— tí.

Tyinek 10: nitky na tré klané, na jejichžto prostední

ástce prašníky 2pauzdré. Wajeník nahoe podduiý.

Cnélky 3— 4, niowité. Tobolka kulowalá, uatá, šomo-
lalá, stálými nlkami hrotitá, složená ze 3 praskawek,

dole pukajících, papírowilých. Semen w každé pras-

kavvce 10— 12, podluhowatých, zakonitých, smáknu-
tých. Kel pekocený, smáknutý, dlauhokoenný, w bíl-

ku dužnatém.

T. skohlawij. D. scabra Thunb fl. jap. f. 24. Lnvi.

t. 380. Joro, Utsugi Kaanpf. 5. p. 854.Strmek sáhowý,

nejwtewnatjší, podobný bezu ; wtwe sliné ; listý

Slíné, apíkaté, wejilé, zakoníte, srstí hwezdikowi-
tau šerpiwé ; kweiy na latácli konených, stídawé. —
INa wrších žapanských. 5*

Listy slauží ke brausení drewa.

ád 113.

LOMIKAMENOWITÉ. SAXIFllAGACEAE.

Kalich prostý nebo s wajeníkem srostlý, kraje
4—-ódílného, s ušly w paupti slechowitými. Pláikinv

co ušlw kalichowých, z kalichu wyniklých, s nimi stí-

dawých, w paupeti stechowiiých, poídku žádných. Ty-
inky jako plátky píipewnené anebo podplocHií, bud' to-

lik co uštw kalichowých z kalirhu wvriiKlých anebo
dvvakrát v\íce. Wajeník 2-, poídku Ipauzdrý: pauzder
mnohovvajených. Cnelky 2, rozdlené s bliznami jedno-
duchými. Tobolka 2-, ídko Ipauzdrá, stálými nlkami



693

2zol)anitá, mezi nlkama clerau anebo štorbinau, poíd-
ku cíilopnénii pukajii-í, nuKjliosemenná. Semenice w to-

bolce 2paiizdré osní, w Ipauzdré nástnní. Kel osní,

rown}' w bílku dužnalén).
Byliny nebo zeliny. Listy nejCastéji stí/dawé

, jednodudié,
relé nebo lalonnté nebo dlanitodlené, pilowané, zubaté, zejko*

wané. bezpalisté. Kwety obojaké, obyejné prnwidelné na wrciiolí-

cíili, latárji anebo hrozn-edi koneCnýcb, poídku ojedinlé.

Do tolio rádu náleží asi 200 rod (w 1'^ n«p'bo wíce pokolenih)
nejwtšíin dílem w i)odneb seweromírnéin, obyejn na liorádi, ne-
ntalá ásf jde pes sewerný toník

;
jižná polokaule neninohýnii se

liouosí. Alespo l/j jest w EwropS, alespo ^4 w Asii, toliko *U
w Aníerice.

Rostliny skrowné, sliCné w3íak a ozdobné. O wlastnostech je-

jiclí Ulálo známo a užitek jejiili welmi nepatrný.

Podadí 2.

1. LOMÍKAMEROIFITÉ PRAJFÉ. Tobolka 2-

pauzdr..

2. DLUZICHOfFITÉ. Tobolka Ipauzdr.

Podadí 1.

LOMIKAMENOtriTÉ PRAfVÉ. SA^IFIUCEAK.

LoMIfCAMEN. SaXIFRAGA. SrEINBRCCH.

Kalicb s vvajeníkem srostlý nebo prostý, na pa-

tero klaný, nebo ódilný. Plálkw 5. Tyinek 10 ná-

kalicbowých anebo podplodních. CnMky 2, slálé. To-

bolka 2pauzdrá, mezi ní»lkama derau pukající. wSeme-

nice na prostedku pebrádky.
Decaudolle do toho pokolení poítá 150 rodil, které pro rozdíl-

né jmCnf a nCktt-ré odiliylky ústrojí kwtowélio rozdt"liije na nko-
lik pokolení, jež jiní powažují za paulié oddíly jednoíio pokolení.

My uwedeme nejznaineniljsl.

L. ivUlyUlowtj. S. Aizoon Jaq. anst. t. 438, Stiirm f.

'Áo. Slcrmb. sax. t. .'{. Lupkamen. Koen wetenowitý,
nesaucí ržiku listnatau, pod níž wycliázejí odroslky,

ímž se stáwá drn busty wypuklý ; lodyba pímá 3" — l'

zwýsí , lysá, nebo žláznatosrslnatá , nahoe broznná
wetwemi delšími, kratšími, 4kwtými, neb wtwenii na

konci 2 — iikvMtMymi, ímž lodyha skoro latowitá ; listy

postawené w ržiku nahoe rownau nebo polokulo-

watau, sedawé, jazykowité, nejasteji píobwejité, tupé

nebo krátce zakoníte, lysé, na líci ploché, wezpod \vy-

pukté , tlustaunké , dužnaté, po kraji hust pilowané,

mnoholckowané 5 každá teka pikrytá luptem vvápna-

lýu), padawým, (ubkowaným ; zuby chruplawe zakonité.
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do pedu obrace é; listy lodyliowé, slídawé, obdálné,

pímí», menší, lenší, pilowané zubami drobnjšími, ten-

šími, ostejšími, dílem w brwy se konícími a na boejš-

ku rídnaucími ; kwéty déle kratšejí slopkaté, a lim d-
lající hroxen jednoduchý, hustý anebo latowitý, idší,

cbocholíkowitý ; kalich trubky srostlé, uštw wejitotroj-

úhelnýchj tupých; plátky 2— 3krát delší uštw kalicho-

wých, obwejité nebo wajeoné, na konci zaokrauhlené,

bílé, nkdy na líci u pro:;red nachovvé tekowané ; pra-

šniky blawé. — Na skalách alpských a podalpských

též i na nižších horách, na Pyrenejích, Alpách, Tatrách,

w echách. Kwte w erwnu až do srpna, w zahradách

jii \v kwétnu. ^.
Ozdobná rostlina dající se w zahradách jako netesk k zao-

braiibení záhonkuw potebowati.

L. cymbdlkowij. S. Gotyledon Lin. J,l. lapp. t. 2. f. 2.

FL (lan. I 241. Stiinn f. 33. SUrnh. sajc. t. 2. Podobá
se welice pedešlému; listy w ržikách obwejitopo-
dlauhlé, nejtupjší, chruplaw pilowané ; lata weliká, pe-
mnohokwtá ; ušty kalichowé podlauhloárkowité, delší

nežli trubka zwonkowitá ; plátky wtší, podlauhloklínowi-

té, nikdá' netekowané, lky pírovvnobžné, na konci

ohnuté, prašníky ržowé. — Na Alpách šwýcarských,

Pyrenejích, w (Norwcgách, Islandu, Loparsku. "4-.

L. zrtiatij. S. granulata Lm. FL dan. t. Mi. Engl.

bot. 1. 500. Plcnk t. 345. Schk. t. 119. Stiinn f. 6. Hayn.

3. t. 23. Lomikamen II. Mat. Háj, 293. L. bílý Mat.

JVcL 243. C. Haupowé koení. Koen plaziwý, mrcasa-

tý, nesaucí blízky nahndlé, špinaw erwené, kulowaté,

skoro jako wikwa weliké, ježto na podzim se rozpuiwše
slupku wypauštjí blízky menší; lodyha pímá asi I

zwýší, lepnatá žlázkami na chlaupcích nesenými, oblá,

dole jednoduchá , wýše stažen latowit rozwtwná ;

listy koenowé a dolejší lodyhowé ledwinité, asi 1

široké, a skoro tolikéž dlauhé, tup lalonaté, nebo zej-

kowané, apíkaté, pýité, listy hoení na tré klané, se-

dawé ; apíky žlábkowité ; kwty dohromady latnné, bí.

lé, dost weliké, newonné; kalich ušttiw podlauhloárko-
witých , tupých, diwe delších trubky -korunowé, pak

co ona dlauliých ; plátky obwejitopodlaulilé , mnohem
delší kalichu ; tyinek 5 delších a .S stídaw krat-

ších nlky nejdelší, kopisowité, skoro rownobžné ;

tobolka bled hndá, se semeny drobnými, ernými,
wejitopodlauhlými. — W hájích, po kraji lesíiw po ce-

lé Ewrop. Kwte w kwtnu a erwnu. "H-.
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Na nakyslá ; hlfzky zahorklé a trpké, drnluly proti kamenu
molivrníími se cliwálily ujíoclijbiie proto, že se podobají kaiiiíakuin

ili štrku.

L. tlustolistij. S. crassifoli.1 Lin. Gmcl. sib. 4. t. 66.

Lin. f dcc. t. li. Bot. Ma^. t. 196. Oddenek tlustý, mno-
hohlawý ; listy wšecky korenowé, apíkaté, obwejité, do
wajeóna nebo okrauhla pecházející , nilkozejkowa-
né, tebas zdélí pídi,' tlusté, kožowiíé, jako celá rostlina

lysé 5 rapíky sinacknutíkf^, hranatožebré, dole pošwowi-
t rozšíené; stwol piiný, l' wysoky, co prst tlustý,

nahý, anebo nad prostedkem opatený listenem ojedi-

nlým, kopinatým, blanowitým, na konci jako i stopeky
a kalichy ponachowlý a nesaucí wrcholík hojno- a hu»

slokwtý, jehož hlawní wtwe, podporující kwty jedno-
stranné, jsau díwe na konci podwinuté, pak zponenáhla
se narownáwají a silné prodlužují; kwéty na stope-
kách nií; kalich dnem na wajeník pirostlý, zvvonko-

witý, na patero klaný; uštw píuiých, wejcitých, na
konci zaokrauhlených

;
plátky zwonkowité rozložené,

obwejité, dole w nehet zaužené, i s tyinkami nade
dnem kalichowým wyniklé, pékné karmínowé ; tyinky
zdélí kalichu, jakož i nlky tlusté, honiolowité. — ÍNa

horách w Sibirii. Kwéte w beznu a dubnu. "4^.

U nás w zaliradádi obyejii)', kdežto nálf^ží k iirwnínui kwítí

jarníími. Naiíe zimy dobe sn:iší ano i zmhowáwá list. List uwadlý
co kže hndý sbírají I>iisowé a jménem ínjc ni/irského prodáwají,
jejž zjirostý lid místo ínského aje pijn, obzwlúšt, když obchod s

Cínau zastawn,

L. slínoxvij. S. umbrosa Lin. Ensl- bot. t. "2322.

Uipcyr. pyr. t.' 21. Milí. t. 141./. 9. Moris. 12. t. 9./.
16. Koen a wýbéžky jako lomikamenu wždyžilého a

cymbálkowého, ríížiky ale nejsau tak ztuha zawené ;

listy apíkaté , obwejité , dole obak niálo wykrojené,
dole ztenují se w apík, na konci uaté, cbruplawé
obraubené , zejkowané zejky hned ostejšími, hned
tupjšími, dole širšími a stechowilými, lysé, na líci tma-

w zelené, na rubu, obzwlášt zndádí, nachowé; apíky
rozšíenjší ploché , árkowilé , huatobrwité , nejwíce

zdélí listu samého nebo kratší; stwol nad prostedkem
rozwtwený a dlající latu wrcholíkowitau, žláznalochlupa-

tý ; listeny árkowité, tupé, žláznatobrwité ; kalich pro-

stý, podhnutý, ódílný, tmaw erwený : uštw wejcitých,

lupýcli, blánal obraubených
;
plátky dwakrát delší kali-

chu, pínestejné, podlauhlowajené, tupé, bílé, porúžo-
wlc, u prosted brunátn tekowané, a pod tím se

skwrnau žlutau ; tyinky nahoe širší
;
prašníky riižowé;
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wajenik dole obklíený kruhem žluiýin, zlá/.natým, i s

nolkaina a bliznami erwený. — (Na Pyrenejích, Alpách
švvýcarskýcli, solaohradských, Krkono.šúíh, w Anjjlii. "4.

Rod ten ozdobný liodí se obzwláštg k obraiibení záhonkiiw w
zaliradádi.

L. srslnaly. S. hirsuta Lin. EngL bot. t, 2322 La-
peyr. py7\ t. 23. S. punctata Slcrnb. suppl. 1. L 4. Rod
welmi líiniwý. Podobá se I. stínowému, lisí se ale li-

stím zaokrauhlým, pisrditým, zubatým, chlupatým, a-
píkem dlauhým, oblaunkým, na líci zlábkowiiým, a \ve-

zpod hualým ; kwely ostatn jsau bwnolatnné ; stopky
žláznatolepké ; ušty kalichovvé tupé; plátky kopisowité,
asto teokovvané ; tobolky wejcowité ; nélky sotwa od-
stáwající. — W Sibirii a na Uybernii. '4-.

Hodí se též jako následující na obruby záhonkowé. TeCky
na plátcích pedstawnjí písmena, po nicliž nkteí rozezuáwají slo-
wo Jehowa.

L. IcdivinUij. S. Geum hin. Též rod pedešlým dw-
ma podobný: listy jeho okrauhlé, dole hlubokosrdité,
anebo skoro ledvvinité, obak roztraušen mrtnaté; apík
ješt užší a srstnalý. — Na Pyrenejích, na Alpách šwý-
carských. '^.

L, odrostenatij. S. sarmentosa Lin. Jacq. rar. t. 80.

Schrcb. (lion. t. 2. 3. Bylina chlupatá, mnoho dlauhých,
niowiiých odrostkw wypaušlejioí ; listy wšeeky koe-
nowé, pedlauhorapíkaté, ledwinitookrauhlé, mélkolalo-
né a dwakrát zubaté, podlé žil a žeber asto bélostra-

kalé a wezpod ponachowélé : stwol 1— IV2' wysoký, b-
wn latnatý, rozsochanowétewnatý ; kalich prostý, za
kwétení podhnutý ; kwét neprawidelný : plátkv 8 hoení
wejiié, ostré, dole bílé, nahoe karniínowé, s nkolika
tekami welikými, brunátnými, dolení 2 i— Skrát delši,

kopinaté, ostré, zcela bílé, a jeden delší druhého ; mezi
wajeníkem a menšími plátky žlázy pololunowité. — W
ín a Japanu. Kwte w erwnu a lipnu. "^

.

Ro 1 jiiiiilin a kwílím w to:ii pokolení neobyejným iliowáme
W kruliuifdi, protože naší zimy nesnaží.

L. roní. S. tridactylites Li)?. Fl. dan. t. 1.017. Schk.

t. 119. Stiirni f. 33. Sternb. sax. t. 17./. 3. Zelinka
zwýší pídi, pímá, žláznatochlupatá, lepká; lodyha nej-
wtewnatjší, ano i jednoduchá, málokwlá ; listy koe-
nowé pídužnaté, 3 — hlaloné, nebo celé, dlauhoapí-
kalé, apíka plochého , lodyhowé strídavvé, dlanit na
tré klané; stopky Jkwté, 2listenné, mnohem delší to-

bolky ; ušly kalichowé podlauhlé, tupé, pak kratší nežli
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ralší nežli trubka; plátky obsrdité, kalicliu dcIsí,

[> bílé •, nelky welmi rozewené, kalichu kratší ; semena
wejcowitá, irojúhelná, swraskalaunká, lisawá. — Na zdecli

a skalách po Ewrop. Kwéte w kwtnu. O.
Drulidy jej potebowali proti zacpání žláz a diorobáin ja-

terndu.

L. drnalif. S. caespitosa Lin. S. decipiens Ehrh. S.

pahnata Smith. Z lilawní lodyhy wychází mnoho odrost-
kiiw položených, na konci ržiku listnatau nesaucích a

lak drn hustý dlajících ; listy na apíku plochém, hlad-
kém anebo nepatrn Ibrázdém, ržiek dlanitž na pa-
tero neb dewatero klané : úkrojw elipliných anebo ko«
pinalých, tupých, anebo krátkohrotých, lodvžní dlanit
na tré klané; lodyha chudolistá, na konci 3 —9kwtá ;

plálky bílé, otevvíené, wajeuné nebo podlauhlé, tupé,

kalichu dwakrál delší, sedawé oili beznehetné. — i\a

skalách prostední Ewropy. Kvvle w kwtnu a erwnu.'4-.

Pedof)e se hodí k obrubowání zálionúw zaiiradních,

L. iliitý. S. Hirculus Lin. Breyn. t. 48. Fl. dan. 1.

200. Sturm f. 35. Z oddenku wycházejí wýbžky obro-
stlé chlupy dlauhými nazrzavvlými ; lodyha pímá, zwý-
ší pídi, ponachowlá, jednoduchá, 1— 3k\vtá ; listy ko-
enowé mnolié, dlauhoapíkaté , píwejité, lodyhowé
stídawé, sedawé, kopinaté, nahé nebo chlupy mkkými
brwité ; kalich uštw hlubokých, árkowitopodlauhlých,
po odkwtení podlmutých ; plátky ryzé. —- L\a rašeli-

nách w Sibirii, Šwédách, Dánsku, Anglii, iNmecku, Hel-
wecii, Pedemontu. Kwte w lipnu a srpnu. "4-.

UžiteCen k obraubení zálionkiiw.

CePESkA. MlTELLA. Bl SCHOFFSHUT.

Kalich zwonkowitý, olaloný, nejdoleji s wajení-
kem písrostlý. Plálkw ó, z kalichu wyniklých, dípna-
tých anebo zubatých, kalichu delších. Tyinek JO. nel-
ky 2, w jedinau králkau srostlé. Hlizny sotwa rozdlené.
Tobolka Ipauzdrá, 2chlopná, se dnem kalichowým nej«

dolejí srostlá. Semena pemnohá, pímá, na dn tobolky.

Byliny. Listy apíkaté, srdiité. Kwety krátce stopkatc, na
hroznu klasowitéiii, koneném, bwnéin.

C. dwojlistá. 1\1. diphylla Lin. Lam. t. 373. f. I.

Gacrl. t. \\. Schlc. t. 120. Mcnlz. pus;, t. \0. Z koena
wyniká mnoho lislúw dlauhoapíkatých, dost welikých,

srditých, pítrojlaloných, oslraunkých, zubatých, brwi-
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lých ; z proslredka toho drnu wycliází lodyha asi l'

wysoká, nesaucí asi u prosted dwa listy stínó, sko-

ro sedawé, menší, koenowýni ale docela podobné;
kwty drobné, kralíkostopkaté, bélawé, opatené liste-

nem kratikým na hroznu pímém , béwném ;
plátky

autlé, po kraji dípnaté ; kalich 1—Sseinenný pímá/,-

drowitý, jako tobolka okowiiá plsnataunký. — VV

lesech Ameriky sewerné. Kwte na jaro. "4-.

JlNOCHLOP. TlARELLA. SPITZHtJT.

Kalich Sdílný, stálý, nejdoleji s wajeníkem spoje-

ný. Plátkw 5, z kalichu wyniklých, nehelnatých, celých,

s ušly kalichowými stídawých. Tyinek 10. Cnélky
2 prosté. Wajeník 2pauzdrý. Tobolka Ipauzdrá, nej-

doleji s kalichem srostlá, blanowitá, 2chlopná : chlopní

nestejných, mezi nélkama pukajících. Semena na dn
tobolky podlé kraj chlopowých.

Byliny pedešlým po jmní pododné.

J. srdcoltsff/. T. cordiolia Lin. Lam. t, SIS. y. 1.

Herm, liigd. t. loQ. Koen mnoholetý, plaziwý wypaušlí

nkolik lodyh pímých, skoro nahých, teníkých, sotwa

pýitých, 4 — 6" wysokých, a spolu také mnoho listí

dlauhoapíkatých, srditých, oste lalonalých, zakoníte
zubatých; apíky asi 3" dlauhé, tenké ; na lodyze nkdy
jeden nebo dwa listy stídawé ; kwly na hroznu ko-

neném ; stopky stídawé, Ikwété; kalich krátký, nejly-

sejší, wejit ostrozubý ; koruna bílá : plátkw kopinatých,

dvvakrát delších kalichu; tyinky delší koruny; prašníky

zakulatlé ; tobolka o 2 nestejných chlopních ostrých ;

semena wejcowitá, lesklá. — W Americe a Asii sewer-

ných na chlumech. U nás pod nebem šírým bují. Kw-
te w kwtnu. "4-.

Podadí 2.

DLUlICHOmrÉ. HEUCHEREAE.

Zlutník. Ch»yso3pleiiiuii. Milzkraut.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé, kraje 4- óla-

loného. Tyinek 8— 10, kolem tere žláznatého, pro-
stau ástku wajeníka obkliujícího. Cnélky 2 stálé.

Tobolka Ipauzdrá, až doprosted 2 chlopnma pukají-

cí a pak pedslawující pohár 4lal()ný, na jehožto dn
mnoho semen drobných, lesklých.

Z. stídatvif. C. alternifolium Lin. Fl. dan. /. ^iJítí.
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Schk. t. (08. Stiirm f. 12. Slezinník, slezinice. Bylina

autlá, šáwnalá, kehkíi ; oddenek niowiiV, plaziwý, béla-

wý, aullé wlášeníko wypaustjíi ; lodyha pímá, 3— 6"

wysoká, chudolistá, nalioe rozsochaná; listy stídanré,

tráwow zelené, hrub zejkowané^ koenowé dlauhoa-
píkató, ledwinilé, uaté nebo zatlaené zejkowané, roz-

Irausenochlupaté, 2— 3^ lodyhowé kralšeji apíkaté, prí-

kwétní ješt kratžeji, okrauhloobwejité, až áejdroúko-
sné, toliko z pedu okrauhlozejkowané, anebo celé, d-
lající jakoby pokrywku rozloženau pod wrcholíkem plo-

chým, koneným; kwéty krátkostopkaté ; kalich u wnit
žlutý j tyinky a nlky pekrátké, sotwa co Vs uštw ka-

lichowých dlauhé. — [Na místech stinných, wlhkých, w
roklích, auvvozech, podlé zdí, blízko židel, potokw a

bahen po Ewrop až wysoko k seweru. Kvvle w dub-
nu a kwélnu. "^

.

Chuti jest skoro eidiowé a drnliH; w lékastwí >i5wal wúžea.

Z. sttcntj. C. oppositifolium Lin. Fl. dan. t. 365.

Gaerl. t% 44, Sturm f. 4. Slezinník, slezinice. VVelmi po-
dobný pedešlému, rozdílný listy stínými. okraulilý-

mi nebo polookrauhlými, dole uatými, w apíky zauže-

nými a zejkowité wykrajowanými. — Na místech po-
dobných, netáhne se ale tak daleko k seweru. "4-.

Chuti js;i prudké, psobí prý dáwení
; potebowali jej proti ne-

duhiiiu slezinuw}ui.

Dlužicha. Heuchera. Heucherc.

Kalich stálý, dnem pirostlý, na patero klaný. Plál-

kúw ;>, z ústí kalichowého vvyniklých. Tvinek o. Cnlky
2, pedlauhé. Tobolka Ipauzdrá, mezi stálýma nlkama
pukající, se semenicema nástnníma.

D. lepnald. H. americana Lin. Schk. t. ó8. Plam. 1.

.t8. /. 3. Herm. lugd. I, 131. Koen wypaušlí drn z listi

dlauhoapíkatého, okrauhlého, srdit wykrojeného, ml-
ce 5— 7laloného, široce lup a hrotité zubatého, jako
stwol lepkopýitého ; u prosted listw wyniká slwolw
nkolik pímých, tenkých, nahých, zwýší l' nebo wíce,
nesaucích hrozen pkný, homolowitý', 6 — 7" dlauhý;
stopky socháte, rozenené, stopeky u wzniku listenem
malikým opatené; kwéty hojné, dosti drobné, zelené,
ponaerwenalé; ušty kaUchowé krátké, tupé; plátky
kopinaté, zdélí kalichu; tyinky daleko njící; nlky
zdélí tyinek, s bliznama tupýma; tobolka wcjcowitá,

dusí malá. — Ma místech óiinných z Nowé .\nylie až
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do Karoliny; u nás vv zahradách obyejná. Kwle w
kwtnu a erwnu. H*

ád 114.

OKOLÍCNATÉ. umbelliferae.

Kalich trubky s wajenikem srostlé, kraje ó/ubé-

ho, obyejn nepatrného. Plálkaw ó, dole zauených,
w paupéti nadwinutých. Tyinek 5, w paupti nadiinu-

tých, nékdy poinetajících. Wajeník 2pauzdrý, (peídko
ípauzdrj); nélky 2, obklíené terem ( obnélím) ;

blizny jednoduché. Plod: dwojnažka (diachaena): nažky

(poloaazky, mericarpium) polowiným kalicliem obklí-

ené, uzráním od dola wzhru se oddlující a na se-

menici slaupkowíté, niowíté, oddlené, rozpoltné, ne-

bo rozklané, wisuté, poídku spojené zsláwající. Kel

malý, \v hoením konci bílku s koínkem wzhru o-

brácen} m.
Zeliny, byliny, por/dku podke. Listy stídawé, iednodiiciié,

rozdíln rozsekané iieUo rozdlené ; f ajjík ohycejn dole rozšírenjr

a poSwiwý. Palisty žádné. Kwty ot)0)aké nebo ninolioinanželné,

ídko dwojdomé, prawidelné anebo neprawidelné, na okolícícli slo-

žených, poíídku jednoducliých, nkdy strbaulowitých.

Ten ád znamenitý a pirozený obsahuje dosawád 1000 rodu

(asi w IGO pokolení. h), jidiž nejwutsí díl náleží podnebí sewero-

mírnéiJiu, a to starému swetu. Jižná jiolokaúle žiwí toliko 1/4 wšedi,

a ninožstwí nowoswtn/i li má se k staroswtníin jako 1 : 3. Kostliny

jmním tak welmi sob podobné, také co do (Jiemických prwkiiw se

srownáwají ; silice, |)ryskyíice, klejopryskyice (w semenech íi ko-

enech) prewažují, jirotož innolié potebují se co koení a léky.

Koeny nkterýih sá/ením ztlustly, zdužnatly, zihntnatly, a tu-

dy se jedí : jiné jsau pící dobrau pro dobytek. Jsau ale mezi ninji

také podezelé, jedowaté, které i tím aebczpeCajsí, protože k nk-
terým neSkodliwým welmi se podoljají.

Na polonažkádi ili zkrátka nažkácii, skoro docela z bílku

složenýcli, rozeznáwá se a) lifhet *) ili wnšná strana jeji<h, dokud

jsau s|)ojeny ; b) bicho Ci plocJia, kterau ob polonažky, dokud jsau

spojeny, se dotýkají. Na hbetu rozeznáwajf se šiiorkij a hrázJ>i Ci

prohlubeniuy mezi nimi ; w brázdádi a na bichu prniiZkij Ci raurecky

naplnné silicí. — Podlé spojení jádra s osemenlm jest nažka liiho-

jndrá, mnndloivilá a ivfecowilá ; w prwnf oba díly ztuha piléhali,

neznstawujíce mezi sebau dutinky ; w druhé jádro prosté leží w ose-

uiení, a w tetí semeno s osemením nu zádech toliko místem jest

spojeno a ostatn rýhami oildleno. — Semenice jest prostá, když

se oddluje od uažek, pirostlá, když se jidi drží.

Celý ád rozdluje se na ti Ulawnf ásti a na IHtero

poradí.

') Ty a jiné éáítky ncjléjic poziiAnip pcízuaucc naiky roH-nowA/.n.



:oi

Cás 1. i

Pr.OSKOJADBÉ. ORTHOSPEHRlA E.

Semena na biše rowná anebo naddutá,

*) Okoliky jednoduché nebo nedokonalé, nékdy slr-

baulowité.

1. PUpecníKOJUT. Dwojnažka po stran sma>
knuta ; nažky hbetu klenutého nebo bitkého. Okohky
nedokonalé.

_ r v v >

2. NIZENOTFITE. Dwojnažka na biše stažená
nažky rownobžn šliiowité. Okohky jednoduché nebo
ncdokonah^

3. ZINDAJFOIFITE. Dwojnažka na peežu pí-
oblá, wné šupinatá nebo kolcalá. Okohky jednoduché,
nebo neprawidehie složené, asto swazkowité nebo str-

bauikowiié.

*'*") Okoliky složené nebo dokonalé; praužky skoro
wždycky piitomné.

4. OMEJOJriTE. Dwojnažka po stran smáknutá
anebo stažená a dwojuzlá ; nažky o šnorcích ó, obyej-
n stejných niowilých.

n. SESELOfflTE. Dwojnožka na peežu oblá
nebo píoblá ; nažky o šnorcích 5 niowitych anebo
kídlalýcb, stejných anebo dwau poboních trochu
širších.

6. AsJELIKOfVlTE. Dwojnažka po hbetu smá-
knutá; nažky s krajema rozewenýnia a s á šnorky

;

šnorky poboní prodlaužené w kidélka ( a tudyž
dwojnažka po kraji 2krídlá).

7. SMLDNÍKOfriTÉ. Dwojnažka po hbetu o-
kowit smáknutá : nažky o ó šnorcích hlawních a 4

mén wynikajících.

8. TIMOJOfflTE. Dwojnažka po hbetu okowi-
t smáknutá ; nažky s b šnorky hlawními a -i mén
wystáwajícínu.

9. SABUEJOfVlTE. Dwojnažka po stranách pí-
stažcná : nažky o ó šnorcích hlawních a 4 wedlejších,
silnji wysláwajících (nekídlatých).

10. ihlDLOmr. Dwojnažka po hbetu sma-
kouta nebo skoro oblá ; nažky s o šnorky hlawními
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nifowil}'nii, jichž 2 na biše leží, n se 4 šnorky we-
dlejšínii, jichžto 2 wnešné anebo wšecky krídlaté (bez-

branné).

11. MRKIVOIVITÉ. Dwojnažka po hbetu smá-
knutá nebo skoro oblá; nažky s ó šnorky hlawnínii

niovvitými (šttinatými), jichž 2 poboní leží na biše, a

se 4 wedlejšími wystálejšími kolcatými.

ás 2.

KnmOJADRÉ. CAMPYLO SPER MAE.

Jádro krajw wehnulých ili wevvinulých, anebo
na biše žlábkem na dél opatené.

12. SUTRANKOJFITÉ. Dwojnažka oblá anebo po
hbetu písmaknutá ; nažky s 5 šnorky hlawními ni-

owitjmi a 4 wedlejšími, jichž 2 wnéšné kidlaté (bez-

branné).

13. DEJirOHCOTFlTÉ. Dwojnažka po stranách

stažená aneb oblaunká; nažky s 5 šnorky hlawními
niowitými (šttinatými nebo kolcatými), jichž 2 poboní
na biše, a se 4 wedlejšími (obyejn) wyniklejšími kol-

catými.

14. WOCHUCOWirÉ. Dwojnažka po stranách

smáknutá nebo stažená, prodlaužená, asto zobanitá)

nažky bšnorené, nkdy až k zobanu bezšnorené.

15. TROMl^OJflTE. Dwojnažka po stranách smá-
knutá nebo stažená ; nažky s 5 šnorky, nkdy solwa
patrnými.

ásf 3.

DUTOJADRÉ. GOELOSPERMAE.

Jádro polokulowat nebo pytlowit duté.

16. KORIANDROJriTÉ. Dwojnažka kulowatá ne-

bo dwojkulatá ; nažky s 5 šnorky hlawními, zplešllý-

mi, asto nepatrnými, a se 4 wedlejšími, wystálejšími

bezkídlými.

Nyní popíšeme nejhlawnjší rody.
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Podadí 1.

PUPElSÍKOJriTÉ. IIYDROCOTYLEAE.

PupbCník. IIydrocotylb. Wassernabei,.

Kraj kalicliowÝ nepatrný. Plátky wejilé, celé, ro-

nokonené, hwzdov^ité rozložené. Dwojnažka po slra-

ách plochosmaknulá, dwojstitná. Nažky bezprauxkowé
ó šnorky, jicliž kýlowý a wnšné asto nepatrné,

rostední oblaukowiié. Jádro smáknuté , dwojbrité,

P. pospoliiij. H. vulgaris hin. FL dan. t. 90. Schk. t,

8. Lodyha autlá, plaziwá, z kolínek koání wypauštjící

s wtwemi na konci 1 nebo málo lislw a stopky wy-

iáwájícími lysá; listv štílowité, jednoduché, okrauhlé,
2— l' široké, skoro lalonale zejkowané, 9žilé, žlutaw
lene, na líci Ivsé a lesklé, na rubu asto roztraušen
}'ité; apíky oblé, 2—4" dlauhé, nahoe chlupaté;
lopky o polowici kratší apíku, niowité, dole se šupinau
ejitau, blanowitau, nahoe chlupaté, nesaucí strbaul z

— 3 peslínkw, diwe piblížených, pak odlehlejších, ó

lOkwétých ; kwty drobné, bílé nebo erwenawé, jichž

aždý opaten listenem šupinowitým ; dwojnažka 1'" ši-

oká, kratší, wezpod málo wyíznutá. — Na lukách wlh-

ých, bahnitých, rašelinných, též na behách jezerních a

ybniných w zim potopených w nejvvetším dílu Ewropy.
wéte w lipnu a srpnu. '^.

Sliná rostlina, jejíž toliko list z inecliu a tráwy íní, jest

prudká, jedowatá, druhdy w lékastwí užiteCná ; owcím prý psobí
luoCeDÍ krwe.

P. indskij. H. asiati ca Lín. Rich. hydr. 15. /. 11.

Pesequinus Riimph 5. t. 169. y. 1. Codagam Rhced, 10.

f. 26. Bylinka pedešlé podobná, huatá; listy okrauhlo-
ledwinité, stejn zejkowané, Tžilé 5 stopky a apíky cho-
máené, pýité; okolíky strbaulowilé , krátkostopkaté,
3—4kwété ; dwojnažka okraulilá, obak -išnorená. — W
Indii wýchodní, Americe jižné, Africe, podlé plotíJWj též

jej sázejí na píid wlhké. Kwte poád. "4-.

Listy uáiiorké jedí jako my ericliu, též je pikládají na rány
a wredy nožní.

P. xvykrojaiij. H. umbellata Lí/ž. Rich. hydr. t. 52. y.

3. Lysý ; lodyha na l' i wíce dlauhá, položená, plaziwá ;

listy štítowité, okrauhlé, dole vvyíznuté, dwakrát zejko-

wané, asto 11— 12žilc; apíky 4— 8" dlauhé; stwoly

apíku píkratší : ukolík 20—oOkwtý ; kwty drobné.
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hlawé na stopkíích 6— 8"' dlauliyoh, obklíené pokrvw-
kau mnoliolupennau. W Indii západní a Americe jižné.

Koen aroiiiatný utluený zapácJiá petruželí. Potebují ho w
lékarst\M'.

Podadí 2.

mzE^OJFITÉ. MULLINEAE.

NÍŽEN. BoLAX.

Kraj kalichowý sotwa palrny. Plátky wajené, celé.

Cnélky krátké. Dwojnažka 4 boná, po stranácb pod-
dutá; nažkv 5vsnorené : šnorkw niowilých, hladkýcb,

tijpýcb, I kýlowébo, 2 prostedních dlajících hrany tyr-
boku, 2 wnitních nitowiiýcli ; bicho nejužší.

N. tapolistij, B. Glebnria Comnicr. Guiid. ann.sc.naf.

ó. t. 3. /i 2. Hydrocolyle gumniiíera Lam. f. 189. y". 21.

Bylina drnatá ; listy slechowité, na tré klané, lysé, ko-

žowité : úkrojw wejitych, tupých; apíky korkatokí-
dlaté , nebrvvité ; okolíky jednoduché, písedawé ,

4-

kwété ; lupeny pokrywkowé. 4, zdélí stopeek \ dwojnažka
mladá hwzdowit pýitá. — Na wrších Prliwu mage-
lanského, Oslroww malkohuských, w Chíli, Patagonii.'^-.

PrjStí se z ní pryskyice žlatoterwená, hoká, ostrá, jako

opopanaks zapárliaiící

.

N. osIrolLsíý. B. Gilliesi Hook, mise. 1. 63. Docela
pedešlé podobná ; vikroje listowé ale ostré a okolíky

tíkwté. — Na Andách \ve wýšce 8000'.

Prýští se z ní pryskyice, již proti bolení blawy potebují.

WÝKKOJKA. ASTKRISCItlM.

Kraj kalichowý stálý o ó zubech wejitych. Plátky

zakoníte koncem nadhnutým, wykrojené, w chobotu
mozolaté. Dwojnažka smáknula, tyrboná, dole za-

kulacená; nažky Sšnorené : šnorkw 2 prostedních
w kidla prodlaužených, kýlowého a píbišních nio-

wilých. Bicho nejužší.

W. oslrolistd. A. chilense Chám. et Schlecht. in Linu-

1826. /. '^- /' I. Koen ozimý, dewnatý, na pid dlau-

hý ; lodyha l' wysoká, oblá, wétewnatá, chudolistá ; li-

sty apíkaié, jednoduché, klínowile píokrauhlé, zdélí i",

na tré klané : likrojíiw ostrých, tu a onde oste i;hudo-

zubých ; okolíky jednoduché, zakulatélé
;
pokrywky mno-

holupenné, kratší okolíku; kwpiy jalowé (samí) dlauho-

slopkalé, jiné aurodné, obojaké. — W Chíli na písku. '4-.

Zapá<hú koením jako anisem a potebuje se proti nadýmání.
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Podadí H.

ZINDAJfOfflTE. SAMCULEAE.

ŽlHDAWA. SaSICIILA. SaNIKRL.

Kraj kalichowý ódilný : lalokw pímých, lislowi-

lych stálých. Plátky pímé, sklimené, obwejité, u pro-

stedku pelomené, až sem wyízauté. Dwojnažka zaku>

latlá, celistwá, hustoudiitá; nažkv bezšnorené, mnoho-
praužkowé, neoddlující se a tudv semenice nepatrné.

Z. ewropská. S. europaea L/«. Blak. t. 63. Fl.dan.

t. 283. Plenk t. 225. Schk. t. 60. Lam. 1. 191./ 1. Za-
nykl Mat. Háj. 305. 6. — /fW. 363. Žindawa, zanykl,

ženiklejt , ráek žiwý nebo erný. Koen mnoholetý,
ninohohlawý, silnomrcasý, ernohndý : lodyha pímá, 1

—
l'/2' zwyší, štíhlá, brázditá, jednoduchá nebo málowétewná,
chudokwtá, lysá jako ostatní dilv; listy wšecky koe-
nowé, dlauhoapíkaté, dlaníté ódílné : lalokw .Jlaloných,

nestejn dwakrát a hrotit pilowanych, lalokw pobo-
ních na dwé klaných; okolík ncprawideln složený,

3—opramenný, okolíkw slrbaulowitých ; lupenv po-

krywkowé zestíhané a pilowané, pokrywekowé menší nej-

celejší ; kwly bílé nebo erwenawé: samí pekrátce
stopkaté, obojaké sedawé; plod erwenaw lindý, udi-

cemi wzhru obrácenými hust kolcatý. —•^'a chlumech
wlhkých po celé skoro Ewrop. Kwle w kwtuu a

erwnu. '4«

Koen a naf nahoklé a náostré druhdy w lékastwí weluú
wážené.

Z. mai-ylandská. S. marylandica Lm. Imiu. t. 191 yi

2. Jacq. rar. t. 348. INejlysejší ; koen tlustý, blawý,
dlauhomrcasý ; lodyha P,2— 2' wysoká, štíhlá, prauže-
katá, stídaw wlwitá, nahoe sochala nebo roztrojená,

u prosted s okolíkem; listy koenowé rozsekané na
ti úkroje píkosotweren klínowité, ostré, oste nebo
hrotit pilowané: prostedního nahoe 3lalokého, po-

boních 2dílných s lalky 3štpnými; listv lodvho-
wé dolení takowé te'ž, menší ale a kralšeji apíkaté, nej-

hoejší písedawé a siíné o 3 úkrojích celých, po-
krywku zastupujících; okolíky Spramenné, okt)líky oby-
ejn potrojné; lupeny pokrywkowé wejitopodlauhlé,
ostré, pilalokaté ; kwtv blawé. samí hojné. — W
daubrawách jižnjších státw Ameriky seweiné. Kwte
w erwnu a lipnu. "4-.

45
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Ken, pptruželí diutnajfcí, wycliwalují we innolif chorobách

;

inrcasy potebují na síta pro konS.

JaRMASKA. ASTRANTIA. ASTRANTIB.

Kraj kalichowý o h uštech pímých. Plátky jako
pedešlélio pokolení. Dwojnažka w okresu podíauhlá,

po hbetu písmaknutá, wecowitá. Nažky bezprauž-
kovvé s 5 šnorky silné wystáwajícími , ztuplými, a-
snal wysekanými, naíauklými, obsahujícími vv sob šn«»

rek autlejší, raurekowitý. Semenice neoddlená.
J. ivélsL A. major. Lin. Plcnk t. 225. Schlc. t. 60. Sliirm

f.
{^.Hayn. 1. t. \Z. Diisseld» 12. í 6. Jarmanka, hwzíJowka.

Koen n)nohohlawv, mnohomrcasný, ernohndý ; lodyha

pímá 1— 3' zwýší, jako celá na lysá, jednoduchá nebo
chudowtewná ; listy koenovvé dlauhoapíkaté, dlanit 5-

dílné : lalokw podlauhloobwejitých , oslrých, nejaslji
31aloných , nestejn a oste stíhanozubých , se zuby
dlauhohrotými ; listy lodyhowé krátkoapíkalé, na poš-

wách sedící, mén dlené a lalokat ; okolíky neprawidel*

n složené z 5— 8 pramen nestejných ; lupeny pokrywko-
wé weliké, listowité, pilowané anebo zestíhan : lupenw
pokrywkowých 10 — ló, kopinatých, zakonitých, dole

zauzených, nejcelejších anebo na konci 2— 4zubých, 3-

žilých, žil rozwtwených, bíle a ržow peestých, na

konci zelených, co okolíky dlauhých, hwzdowit rozlo-

žených ; kwty mnohomanželné, bílé nebo ržowé, wšec-

ky tenkostopkaté: samí beztrubené ; ušty kalichowé

wejitokopinaté, hrotité; dwojnažky podlauhle obwejco-

wité, blavvé, se šnorky tupozubými. — !Na chlumech
prostední Ewropy , obzwlášt na Podalpí. Kwte w
erwnu až do srpna. '4-.

Ozdobná ta rostlina w zaliradá( li se cliowá. Koen dmti ostré a

horké žene na stolici ;
potel)iije se dosawád w lékastwí dobytc/ni.

Ostatn pouiušujc se jínt koen enieice erné, od nUož se ale liší

barwau skoro ernau a nircasy tenkými.

MÁCka. Ertmgium. Mannstrbu.

Kraj kalichowý a plátky jako pedešlého pokolení.

Dwojnažka obwejcowitá, šupinatá neb uzlatá, na peežu
skoro oblá. Nažky bez praužek a šnorkinv, uzráním se

rozdlujících, nikoli ale od semenice.
Rostliny stutkowitým anebo bodlákowit^in po jmní podobnjší

nežli okolíitýni ; kwty w strbauly sniestnané.

M. polní. E. campeslre Lm. Jacq. auxt. t. loS. Schk.

t. b9. Jralt. arch, f. 208 í/rn/n. 2. /. 1. Diisseld. 7. /. 15.
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Máka, maka, kotaka, toilo, mužská wíra, wlrník.
Koen wetenowitý , diauliý, i)ndý , zbytky nejdolej-

ších lislw roztísnnýmí ouprynaiy ; lodylia pímá f

—

iVz' zwýší, rozewene a soclial rozwlwená, brázdowa-
iiá, jako ostatní díly lysá, tuhá, blavvá ; listy tuhé, siwo-

bílé, blavv síowil žilnaté, pítrojsené : lalokw pro-

tisenych, kolcatozuhych, koenoué dinuhoapíkaté, ob-

wodem irojúhelné, nejprwnjší také skíjro celé, Slaloné
nebo jednoduše protisené, lodyhowé ušatoobjímavvé r

aušek stíhanozubatych , doicní krátce a objíniaw a-
píkaté, hoení sedawé, dole protisenozubaté, nejhoejší
mnohem menší, skoro dlanité na auzké dípy rozdle-
né ; strbauly píkulowaté, siopkaté, konené nebo úžla-

bíkowé w rozporách ; pokryweky delší slrbaulúw,

složené z lupenúw árkowitokopinalých, kolcatohrotých,

obdáln kolcatozubých, jako listy lodyhowé barwených ;

listeny (plewy) mezikwétaí šídlowilé, nerozdlené ; ušty

kalichowé delší plálkúw zelenawé bílých. — Na polích

suchých, neúrodných, na mezích Ewropy prostední a

jižné. Kwle w lipnu a srpnu. '^.

Korea zapáchá inrkwí, dmtná zasladle a koením ; drulidy se

jídal a w lékastwí |)otrebo\val ; též šáwa z nati proti wyraženiaáia

b5wala dobrá.

M. sinn. E. amelhystinum Lín. W. el, KU. t. 215.

Tratt. arch. t. 206. Bcsl. fyst. t. 8. f. A. Podobá se pe«
dešlé; lodyha wyšší, hladaunká, nahoe okolínatow-
tewná a tu i s listím nejhoejším pékn siná ; listy ko-

venowé protisené : úkrojw kolcatoslíhaných, pípro-
lisených 5 apíky dole nejcelejší ; lupenijw pokrywko-
wých 1 — 8, kopinatýeh, dole chudozubých strbaulky

kulowaté daleko pesahujících; listeny celé, wnéšné
sotwa obak jednoznbé ; koruny modré, delší kalichu, —
W Chorwatsku a Dalmalsku, kdežto jako pedešlý se

potebuje. '^-.

M. rozšíená. E. dilatatum Lam. Laroch. (. 4. E.

purpuralum Stnillu E. Bourgali Vahl. Barr. ic. t. 36. Pe-
dešlé podobná. Listy koenoué protisené : úkrojijw

kolcatostíhaných, hoeních wélších; apíky po celé dél-

ce brwitohebcnalé ; lodyha siná, píjednoduchá, chudo-
strbaulatái lupenw pokrywkowých ó — 1, kopinatýeh,

kolcatozubých, strbaulky kulonité, siwé pevvyšujících

;

listeny wnšné obak I zube, wniíní celé. — W Maure-
nínsku, Lusitanii, IJispanii, Klrurii, okolo Caihradu, vi

Slyrsku. "4-.

Potebuje se jako i)fed«;Šlú.

40*
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Mí plochá. E. pianm Lití Jacq. nust. t. 391. Trntt.

arch.'t. 214. Koen jako prwního rodu, llustší ale a bí-

1}
:' lodyha 2— 3' zwýší, modraw nabhlá, nahoe oko-

líkowit wlewnalá : wtwe socháte nebo rozlrojené ; listy

koenowé 3— (3' zdéií, P/*— 4" zšíí, tupé, dole srdité,

kolcat pilowané ; následující listy podobné, krateji ale

rapíkaté, pak sedawé, u zpodiny širší, hlaubcji zubaté,

ponasekané, nejhoejší objímawé, dlanit -ísené : díp
podlauhloárkowitych , kolcalozakonitých a kol(Mlozu-

balých ; okolíky slrbaulowilé , obklíené pokrvwkau z

lupenúw h— 8, árkowitokopinatých , obdáln kolcato-

piíowaných, co slrbaul dlouhých
;
piewy árkowité jakož

i zuby kalichowé kolcatozakonilé, wnšné 3scné

}

kwtíly siné. — ÍNa ladech, polích, lukách suchých w
Ewrop jihowýchodní a w Asii. Kwéle w erwnu až do
srpna. "4-.

Koen má cimf ostejší a koennjší nežli máka |Volnf.

M. wekel. E. marilimum Mnlh. Lín. Fl. cian. t. 875.
Tralt. arch. 1. 209. Blak. f. 297. Maka moská Mal. Háj.

l9o. Wel. 227. Koen plaziwý, diauhý, hndý, u wnit
bílý; lodyha pímá, zwýší (i— 18", tlustá, jako ostatní

na blawá , asto pokrytá jínowatkau siwau, nahoe
i amelhystowau, od dola wtewnatá; listy ztuha kozowiic,

wíce mén chobotnaté a kostrbatolalonaté, po obojím
powrchu hrubožilé, po kraji chruslawé, kolcatozubaté,
dolení rapíkaté, okrauhlosrdité, asnaté, celé nebo la-

lonaté, 2— 4" zdélí, ostatní totiž hoení sedané, objí-

mawé, dlanit lalonaté; okolíky slrbaulowité, wejoii<r/a-

kulatlé, opatené pokrywkau z lupen o— G welikých,

elíptiných, kolcatozubatých, delších nežli okolíky; pie-

wy kolcaté, delší nežli koruna siná. — ÍNa pomoích
Ewropy mírné a teplé. Kwte w erwnu až do srpna. 1|.

W P>wrop sewerné jedí iniadistwan rostlinu anebo její mladé
odnože ; w Anglii potebují koen zasiadlý nasliznatlj' w rozdíl-
nýcli díorobádi plicnídi.

M, smradlmvá. E. aquaticum Lin. E. am foeiidum
Herm. liigdb. t. 287. E. foetidum Sloon. \. t. IÓ6. /. 3.4.

Koen letní nebo ozimý, složený z nkolika mrcasw tlu-

staunkých, dlanhých. blawých anebo nárusých ; lodyha
slewíná, zelená, píhranatá, sochala : utwí odstálých,

smítkw zprohýbanyrh ; lislv koenowé nVžikowit roz-

ložené a nejwíce na zemi položené, podlauhlé nebo
píkopinalé, tupaunké, di)le zaužené, 4— (>" dlauhé. na-

hoe 8— 12"' široké, uíkké a mkce kolíkatopilowa-

né. hoení sedawé, stíné, píklínowilé, dlanitoscné

:
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dip kopinalych, ziil)nfvch, ziibanii kolcem ponacliow-
lýin ukonenými ; okoliky slrhaulowité, wálcowité, mno*
heiii kratší lupenw pokrywkowých (5— (>), rownowáž-
nýoh, kopinatých, žilnatých, kolcem ukonených a $

nkolika zubv opatených: piewy árkowiié, zakoníte:
kalirh zdlí l)la\vé koruny ; nazkv pikryté pabulkami
drobnými zakulatlýn^i. — We VVirginii, Florid, Mexi-
ku, w Indii západní, Americe jižné. Kwle w erwnu a

lipnu. ^'
Celá smrdí pfesiln a protiwn, asi jako na koriandrowá,

(hutná oste a zasladle. Má se za neomylný lék proti uštknutí ha-
dímu a ziniuicím zlým a jioýui diorobáni aerwowýin.

M. wodní. E. aqualicum Lin. Jacq. rar. t. 347. Tratí,

arch. 1. 215. E. yuccaefolium Michx. Z koena obyejn
wíce lodyh wzchází pímých, 2— 5' wysokých, jednodu-
chých, astji na konci vvlivitých; listy koenowé na-
hrouiadné, hned pímé, hned nadwislé, široce árko-
wilé, rownobéžn žilnaté , obdálné brvvitokolcaté, nej-

ninožší široce meowité, I

—

V{ dlauhé, 10— 18"' širo-

ké, lodyhovvé menší, objímawé, obdálné , kolcatozubaté;
píkwtní kopinaté, zubaté; pokrvwka z lupenw 8—

9

celých, kratších nežli okoliky strbaulowité, kulowaté

;

plewy wejitopodlauhlé, zakonité ; kwety bílé. — (Na

poíí a pobahní, též na místech zatopených jižného
dílu saustátí severoamerického. Kwte w lipnu a sr-

pnu. "4.

W Americe |)rikládají jí moc léiti woduotlaost a uŠíknutí ha-
dí jménowit dirastýší.

Podadí 4.

OMEJOWITÉ. AMIVIIEAE.

HozpuK. CicuTA, Wasserschirling.

Kraj kalichowý ózubý, listowitý. Plátky stejné, ob-
wejilé, s lalkem wehnutým. Dwojnažka pewná, obwo-
dem okrauhlá, po stranách stažená, 2uzlá. Nažky óšno-
ené: šnorkw skoro plochých ; brázdv wyplnné prauž-
kau wyniklejší nežli jsau šnorky. Jádro jia peežu
skoro oblé. Semenice rozpolténá.

R. jízliwý. G. virosa Lin. Fl. dan. t. 208. Schk. (.

11. Hayn. 1. t. 31. Diisseld. 12. t. 8. Amerl. jed. ob.

Uozpuk, rozpuká, ropuka. Oddenek tlustý, tupý, dutý,

bríinicen oddlený, mrcasy peslennými obrostlý; lo-

dyha pímá, \— o' zwýší, oblá, mlce brázdovvaná, lysá
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jako celá rostlina, z holínek koeny \vyháni'jící, nahoe
wtevvnalá ; listy dwakrát anebo líikrát peenosenó,
(wyslrbené) ; úkroje 2—3dílné s úkrojky árkowitoko-
pinatými, ostrými, pilowan} mi ; apíky oblé, trubkowíié ;

listy hoení na poswách píbaatých, mno sh)žiené, úkroj-

kw užších, wzdáleneji piiowaných; okoliky konené,
weliké, husté , siln nadduté, okoliky poboní menší,

wyšší ;
pokrywka žádná anebo chudolupenná

;
pokry-

weky ninohohipénné : lupenw šídlowiiých, pak ochlí-

pených ; kwty bílé ; dwojnazky širší nežli delší, wéne-
né krajem kalichowým a nclkama rozewenýma, hndo-
žluté, tlustými praužkami tmawohnd žíhané. W píko-
pech, rybnících, tních po Ewrop a sewerné Asii.

Kwte w lipnu a srpnu. '^-.

Rostlina nasinskýili jedovvatjiJi nejkrutjší a nejnebezpenjší;
obzwlášt koen epowitý, prudký, slal)6 koenný, máiniwe zapácha-

jící, již mnohého neoiiatrného zprowodil, niwsího jej za jedl_> ; též i

dohytku zahuben. Na též zápachu slab korenného, chuti i)etruže-

lowé, aucinkúw jodowatýcli , máiniwe prudkých. Nic mén naí a

semeno w lékastwí potebowali. Kozám prý neškodí,

MiRÍK. Apium. Skllerie.

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky okrauhlé, celé.

Obnélí /.plešlilé. Dwojnažka celistwá, w obwodu o-

krauhlá, dwojuzlá. Nažky 5šnorené: šnorkw niowi-

lých, stejných, brázd Ipraužkowých. Jádro na hbetu
siln nadduté, na biše dosti ploché. Semenice neroz-

dlená.
M. bahni. A graveolens Lin. Fl. dmi. t. 790. Plenk

t. 217. Schk. t. 78. Hayn. 7. /. 24. En^l lot. t- I2lO.

Apich bahniwý nebo mirík. Mat. Hdj. 229. Apich obec-

ný nebo míík. Mat. JVel. 272. Koen dlauhowetenowítý,
wtewnatý ; lodyha pímá 1 — 2' znýší, nkdy také polo-

žená, brázdowaná, Irubkowilá, lysá jal\0 ostatní díly, pe-
wétewnalá : vvtwí stíných anebo peslenných ; listy

tmaw zelené a lesklé, koenowé dlauhoapíkaté, wy-

slrbené, 4 — ójamé s lichýni : úkroje zaoKrauhlené,

3laloné , stihanozubaté : zubvv tupých . kr;Mkohro-

lýcli ; listy lodyhowé wyštrbené , I jame s lichým:

úkroje dole klínowité s zuby ostejšími; listy nejho-

ejší na auzkých pošwách s úkroji na tré rozsekanými

anebo celými kopinaiými, ostrými ; okolíkúw mnoho ma-
lýcl", G— r2pramenných, krátkostopKatých anebo seda-

wých
;
pokrywka a pokryweka nižádná, nkdy dole pod

pkolíkeni list 3dilný ; kwty pedrobné, bílé; dwojnaž-
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ka 'V" dlauhá. — ;\a místech bahnitýeli, podlé píko-
púw, na poinoí a slatinách po celé skoro Ewropé až ke
Kawkazu. Kwete w lij)nu až do záí. ^.

Zapáchá silnS a protiwnS, diutná oste a jest prý jedowatá.

W zahradácli pozbýwá tdi vlastností docela, a koen býwá weli-

ký jako psf, zaki)lat6lj, dužnatý, diiiti sladké a píjemné, lody-

ha wsšky 2—4'. Známof, že slowe celer, Koíeu ii nás jíme w salá-

tu, na ale co koení. W^ Wlasídi nenasaziije tak silný koen; tam
se jedí apíky w salátu, jež zemí obhrniijí, aby rostly do wjšky, aby
žluté a krehaunké zstaly. Jindá se potebowal w lékastwí.

Petrlžel. Petroselium. Petersilie.

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky píokrauhlé, nad-
winuté, celé, sotwa wykrojené, zauzené w lalek we-
hnutý. Obnélí nadduté, krátkohomolowaté. Dwoj-
nažka celislwá, vrejcowitá, jinak jako pedešlého poko-
lení. Semenice rozpolténá.

P. obeniá. P. sativum Z/o^/w. Apinm Pelroselinum í,í)?.

Lam.t. 196./. 1. Plen/c (. 21 H.' Hayn. 1. f. 23. Diisselií. 16. 1.

21. Apiam ternifolium Riv.pent iii\ ic. Apich zahradní, jinak

petržel Mal. Háj. 228. Petržel Mat- fVd. 227. Petružcl,

petržel, petružka. Koen ozimý, dlauhowetenowitý, o-

byejné wyhánéjící nkolik lodvh pímých, 2 — 4' wyso-
kych, oblých, autle pruhatýcli, lysých jako ostatní díly,

od dola rozdlených na wtwe dlaiihé, prntowité; listy

jasn zelené, lesklé, koenowé a doleni lodvhowé a-
píkaté , tikrál wyšlrbené : úkroje wejité , 3secné,

stíhané a tupaunce zubaté, s konci chruplawýnii, do-

le klínowité ; listy lodyhowé hoení krateji apíkaté,
mén složené : úkroje Ssené , lalokm kopinatých,

celých, ostrých ; listy nejhoejší wyštrbené : úkrojúw
3 kopinatých, celých ; okoliky mírn weliké, ídké,
10— 20pramenné, konené, dlauhostopkaté ? pokrywka
1—2lupenná anebo žádná

;
pokrywcky 6— Hlupenné : lu-

peniivv šídlowitých, o polowiku kratších nežli stopky;

kwty zelenaw žluté; dwojnažky l" dlauhé, šedohndé,
blaw šnorkowané. — Na skalách stinných w Ewrop
jižné a Lewaniu. Kwte w erwuu a lipnu. ^.

U nás wšude na zahradádi kudi)fiskýdi se sází, kdežto také

odrodek listiiw nejdolejšícli w»"tšídi, širiítJi a kadeawýdí : Pelražel

kmlefawA (P. s. ^ crispum). Známof, že list a koen se potebuje
co koení do jídel, které jakož i semeno málokdy w lékastwí wdiázejí.

Semeno prý pro ptáky jest zliaubnjm jedem.
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Makek. HíiLosrjADniM. Sumpfschirm.

Kraj kalichowý ozuby nebo nepatrný. Plálky wej-

ité, celé, na konci rowné nebo webnuté, Cnelky krát-

ké. Dwojriažka po stranácb smáknutá, wejitá nebo
podlaublá. [Nažky se šnorky 5, niowitýnii, wyslálaun-

kými, stejnými, poboními obrubujícími, s brázdami 1-

praužkowými. Semenice celá, prostá. Semeno brbaté

aneb oblowypuklé, naped plochaunké.

31. lenkolistij. \\. leplophyllum Dccand. H. lateriflo-

rum Koch. Sison Ammi L.íh. Jacq h. vind. t. 200. Ameos
Mat. Háj. 236. b. A mi Mat. IPti 217. Koen letní, ten-

kowretenowitý, mrcasat vvtewnatý, šedobndý ; lodyha

pímá nebo rozestená, 2' wysoká, oblá, uutle brázdo-

waná, jako ostatní díly nejlysejší, nahoe wtewnatá;
listy koenowé a nejdolejší lodyhowé apíkaté, hoení
na pošwách krátkých, mázdrowit obraubených seda-

\vé, mnohokráte wyštrbené : úkroje protisené, úkroj-

kw wláskowitoárkowitých, ostrých, na listu nejdolej-

ším kratších, na hoejším delších; listy nejhoejší je-

dnoduše wyštrbené; okolíky protilislé, sedavvé, 2

—

4pramenné; okolíky mnohoslopekaté ; pokrwyky a po-

kryweky žádné; kwty drobniké, bílé; dwojnažky l'"

dlauhé, kratší stopeoek. — Na polích, zelništích na Si-

cílii, w Americe jižné, INowé Hollandii. O.
Semena koeiiaá ilrnl)dy w lékaistwí potebowali a semen Am-

iiwos veri s. cretici jineaowali.

Myroda. Ptychotis. Faltenohr.

Kraj kalichowý ózuhý. Plátky obwejité, na dwé
klanowykrojené, u prosted a na pi asau opatené, a

tu lalek wvpauštéjící. Dwojnažka po stran smá-
knutá, wejitá nebo podlaublá. (Nažky s ó šnorky ni-

ovviiýnii, stejnými, s krajníuia obrubujícíma, s brázda-
mi I paužkovvými ; senienice 2díluá. Semeno oblé ne-
bo hrbatowypuklé, naped plíKskaunké.

M. obecná. P. coptica Dfca)ul. Amrni copticun) Tm.
Jacq. h. vind. t. 196. Daucus copticus Pcrs. Ammi /?«>.

pent. irr. t. 9ó. Lodyha 2stewíná. pímá, oblá, autle

brázdowaná, wétewnatá, jako ostatní dílv lysá ; listy mno-
hokrát, nejhoejší jednoduše wyštrbené : úkrojw ár-
kowitých, ostrých; okolíky stopkaté, prolilisté , 9— 12

pranienné; pokrywky a pokryweky z lupenuw árkowi-
lých , mázdrowit obraubených; kwty bíle; wajeník
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nejdrobnji bradawínaty ; d\vo|nažka wejcowitá, mékko-
kolcatá. — W Egyptu a Krel. Kwete w lipnu a srp-

nu. O.
Semena koenného staí užíwali w lékastwf, a semen Ammeos

vcri s. crelici jtnenowali ; zdá se ale dukonce nalirazen kijiíoein.

M. ajuwan. iM. ajowan Decand. Liguslicum A. Rojrb.

Welini podobná pedešlé. Lodvha pímá, 1 — 3' zwýší,

chudolisiá; listy rozsekané na úkroje mnohosené, ár-
kowiioniowilé, nejhoejší jednoduše wvšlplané

;
po-

krywka z lupenw árkowitých, nerozdlených, ó— 8, ne-

stejných, kratších nežli paprsky, teníce pýitých ; nažky
silnji žebráte, taktéž hrbkatomkkoostenné a aulle

pýité. — W Indii, kdežto i obyejn se sází. Kwle \v

chladnjším poasí. 0»
Semena rluiti ostré, koenné, zápa'l)u welmi líbezného .slaiiií

koením na jídlo a lékem jako kmín (^scminu njoann^ odjou:a<n).

TyTAS. FaLCARIA. SlCHELBlEKKE.

Kalich kraje ózubélio, trubky kwlnw jalowých žá-

dné, kwlw úrodných wálcowité. Plátky obwejité, ki-
wé, chobotem obšírným wykrojené, s lajkem ohnu-
týtn. Cnlky rozewené. Dwojnažka podlaulilá, po stra-

nách smáknutá. ÍNažky o ó šnorkách niowitých, stej-

ných, poboních obrubujících; brázdy o 1 praužce ár-
kowilé. Semenice prostá, dvvojdílná. Semeno obiowy-
puklé, naped ploskaunk.

7'. srpenec. F. Hivini Host. Siym Falcaria Lin. Jacq.

aiist. t. 257. Riv. pent. irr. t. 48. Straí nžka III. Mat.
JVel. 160. 6'. Koen wetenowiiý ; lodyha pímá, 2— 2"2'

wysoká, oblá, brázdowaná, lysá a siwá jako ostatní díly,

hutná, nahoe wtewnalá; listy koenovvé na apících
dlauhých, lodyhowé dolení na krátkých, hoejší ale se-
dané na pošwách mázdrowit obraubených, vwširbe-
né nebo trojenosené : úkroje árkx)uité, píkopinaté,
koenowých tebas 6" dlauhé, lodyhowých od dola na-
horu kratší a kratší, ostré, hust a stejn pilowané zubami
hrotitými, poboní dole na hoení stran neslejnostran-
né, a tu nepilowané ; okolíky IGpramenné: pokr\wka a
pokryweky z lupeniiw niowitoárkowitých, ostrých*
slepecky dlauhé ; kwty bílé, drobné. — Mezi obilím na
rolicli písitých Ewropy prostední a jižné a Lewantu.
Kwle u lipnu a srpnu. ^.

Koen zasladlý a ostrý, na náhoká, koenná, druhdy w lé-

kaistwí mly dúwruusl ; nyní si jidi žádný uewšímá.
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ZÁZVV0I5EC. SiSON. SlSON.

'^ Kraj kalichowý ncpalrný. Plátky zaokrauhlé, kii-

wé, hluboce wykrojené, s lalkem wehnulým. Cnolky
nejkratší, jakoby žádné. Dwojnažka po slranácli smá-
knutá, wfjitá. Nažky o ó šnortícli niowilých, stej-

ných, poboních obrubujících ; brázdy o 1 praužce zkrá-

cené, kejíokovvité. Semenice 2dilná. Semeno hrbalowy-
puklé, naped ploskaunké.

Z. obecni] . S. Amniomum Lin. Jacq. h. vind. 3. t*

18. Plcnh 1. 200. Schk, t. 65. Hayn. term. t. 36. /. 10.

Koen nirkwovvitý, wtwitý, blavvý, ozinjý ; lodyha I — 3'

•/wýší, wztyená, autle brázdowaná, stíeatá, rozewren
wtevvnatá ; listy koenowé o 7—9 úkrojích píseda-
wých, wejilopodlauhlých, tup pilowaných zubami w kol-

ce aullé a inékké ukonenými ; listy lodyhowé podob-
ných úkrojvv, které ale lalonat sekané a píprotise-
né ; listy nejhoejší mnohem menší, dwakrát prolisené :

úkrojkw árkowitých, klíkem ukonených; okolíky

pemnohé, o 4—6 pramenech nestejných, a o 2 lupenech

pokryvvkovvých, malých, árkowitošídlowilých ; okolíky

4— Skwté, s pokrywekau 2— olupennau; kwéty pe-
krátce slopkaté, bélawé ; plody wejcovvité, hndoerné s

praužkami tisawýini. — Na pd hlínaté a wápnité po
Ewrop jižné, též we Francii a Anglii. Kwte w lipnu

a srpnu. ^.
Koen má diuf celírein v.iisty slahg koennú ; seineua zápachu

Ifbeznélio a cliiiti siloé, píjemné, koenué, jako kardauiom, ježto druh-

dy wcliúzela do dryáku.

Omej. Ammi. Ahmi.

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky obwejité, s la-

lkem wehnuiým, wykrojen dwqjlaloné : lalokw ne-

prawidelných, wnšného asto wlšího. Dwojnažka po

stranách smáknutá, wejitopodlauhlá. Nažky o ó šnor-

cích niowitých, stejných, poboních obrubujících; bráz-

dy o 1 praužce. Semenice prostá, 2dilná, Semeno
ohlowypuklé, naped plochaunké.

O. wétsi A. majusLm. Plcnk t. 181. Sibth. t. 273.

Schli. t. 61. Koen letní nebo ozimý, tenkowetenowitý,

mrcasat wtewnatý, špinaw bled rusý; lodyha pímá,
2' wvfoká, oblá, autle brázdowaná, lysá, jako ostatní dí-

ly, kolenalá, nahoe vvlcwnalá ; hsly koenowé a ncjdo-
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lejší lodvliowé, apíknlp, wystrbcné, složená z listkiiw

3

—

h, koneného okraiihle wcjitélio, poboních weji-
lých, dole nestejnodlauli)'ch

i
hsly hoejší krátkým apí-

kem s pošwau spojené jsau též wyštrbené : úkrojw ko-
pinat)ch, jednoduchý clí nebo dwojené nebo trojené

klanycli; listy ostatní jsau též podobn rozdlené: úkro-

je ale jejich zponenáhla užší a menší: úkroje wšech tch
iistiiw jsau rozewen, hust pilowané zubauji na konci
chruplawými, bílými, hrotitými; okolíky mnohopramen-
né ;

pokrywka z lupenw mnohých, Irojenoklaných, s

laloky niowiloárkowitými j šttinkau hrotitými; po-
krywekv z lupínkúw árkowitých, mázdrowit obraube-
nýclí ; kwly bílé. — Xa rolích f^wropy prostední a

jižné, Lewanlu, Egyptu, Ameriky sewerné. 0«
Semeno ostré a nahoklé druhdy potebowali w lékaství í a

naz5wali semen nimucos vuliffiris.

O. parátkuwý. A. Visnagá Lam. Daucus Visnaga Lin.

Jatq, h. vind. 3. t, 2tí. Visnaga daucoides Gacrt. t. 21.

Daucus Gingidium Lin. Visnaga Mat. Tfel. 159. K«)ien

jarní nebo ozimý ; lodvlia pí-imá, obl.í, dole auile, na-

hoe hlaubji brázdowaná, hutná, lysá jako ostatní díly,

nahoe niálowtewná ; listy lodyhowé sedawé na po-
šwách krátkých, do póla lodyhy sahajících, mázdrowit
obraubených, sedaw mnohokrát wyštrbené : úkroje ár-
kowiié, špidlaté, rozewené ; okolíky pcninobopramenné,
husle ;

pokrywka z lupenw co prameny dlauhých ne-

bo delších, jednoduše wyšlrbených, dole mázdrowit
obraubených, s lístky árkowitými

;
pokryweky pod-

hnulé, z lupínkúw mnohých, árkowitých, niázdii obrau-
bených; kwéty bílé; okolík odkwtlý stažený s slo-

pekami do wnil ohnutými a prameny zdewnatélými.

—

^'a rolích Ewropy jižné, Afriky sewerné a Malé Asie.

Kwle w erwnu a lipnu. O 6*
Prameny okolíkowé korenné zdewaatjí a zežlatnau, takže

pak co (larátka se moliau potebowati. Z Afriky mnoho se jiih do
Massilie priwážf.

Jarus, Af.gopodii.m. Geisfuss.

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky obwejité, wy-
krojené, s lalnkem wrhnulým. Obnlí oddlené, ho-
molowité, ukonené nlkama dlauhýma , sehnutýma.
Dwojnažka po stranách smáknutá, wejilá. ÍNažky o ó

šnorcich niowitých, poboních obrubujících ; brázdy
bc/.praužkowé ; semenice šttinowité, na konci sochalé.

Semeno obiowypuklé, naped ploskaunké.
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J. obtcnif. Ae. Podagraria Lin. Fl. dan. t. 670. Engl.

bot. t. 040. Schlc. 1. 7í). Sison P(id;igraria Spren^. Kozí-

nolia, lie. jarus, kerharl. Koen wvpaušlí mnoho odnoží;
lodyha priniá, 2— 3' wysoká, brázdowaná, lysá, dula, na-

hoe wiewnatá ; listy po žilách a zebrách obak šerpi-

waunké. kocnowé apíkaté, dwakrát irojenoseóné : la*

loky podlauhlokopinaté, zakonilé, zubaté zuby zakon-
itohroliíými, vvšecky apíkowané, koneného prosted-
ního nkdy na tré klaného nebo trojenoseoného ; listy

lodyhowé dolení koenowýni podobné, na pošwách se-

davvé; hoení trojenosené : hilokw kopinatých, po-
dobné zubatých ; okolíky konené a úžlabíkowé, dlau-

hostopkaté : stopek brázdowaných, nejhoejširh nkdy
peslenných ; okoliky mnohoprarnenné, nadduté

;
po-

krvwky a pokryweky žádné; kvvty bílé, obojaké. —
W ph)tech, krovvištích a štpnicích wlhkych po Ewrop
až na Kawkaz a do Sibie. Kwte w kvvétnu a er-
wnti. '4-

.

Na inálokorenná jindá potebowala se proti sucliéiim lámání (po-
dagra) a ránám

;
prasata ji rádi žeraii.

Kmín, Carm. Kummel.

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky obwejité, pra*

widelné, wykrojené, s lahakem vvehnutýni. Obnlí
zpleitilé. Cnlky sehnuté. Dwojnažka po stranách sta-

žená, wejitá nebo podlauhlá. [Nažky o 5 šnorcích ni-

owitých, stálých, stejných, poboních obrubujících. Bi-
cho ploské, dwojpraužkowé. Brázdy Ipraužkowé. Se-
menice prostá, na konci sochatá. Semeno oblowypuklé,
naped ploskaunké.

K, launí. G. Carvi Lin. Blak. t. 529. Fl. dan.

t. 1091. PLcnk 1. 21 i. Jacq. aiisl. t, 393. Engl. bol. t,

n03. Hayn. 7. t. 19. Diissdd. 14. t. 17 Kmín launí
Mat. Háj.' 223. — JFd. 268. Kmín. Koen ozimý, dlau-

Ijovvetcnovviiý í lodyha pímá, 1— 3' zwýší, hranalobráz-

dowaná, jako celá bylina lysá, od dola wtewnatá ; lisly

obwodem podlauhlé , dwakrát wyštrbené, na apiku
kižmo postawené : úkrojw árkovvitých, ostrých, b-
lawé nebo erwenawé hrotitých, lisly dolení apíkaté,

hoení sedawé na pošwách pcínalauklých, široce bláno*

wii obraubených ; úkrojky autlejší a delší; dole na po-

šwách obak auško nmohodílné jakoby palist ; okolíky

stopkaté, 8— 12pramenné; pokrywky a pokryweky ni-

žádné anebu prwní iložcné t lupínkiiw šidlovvitých ane-
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bo místo niolt list na krátké, široké poswé ; kwéty bílé;

nazky 2'" dlauhé, hndé s bílými šnorky a biázdanii došli

širokými. — ^^a lukách a paslwinách suchých po celé

Ewropé. — Kwte w kwétnu a cerwnu. ^.
Semeno wíibec co koení w kucliyni a též i w lékafstwí uži-

lené. Protož w nekterjcli krajinách ii welikém uinožstwí se sází.

Naf (láwá dobrau píci.

K. bulwatý. C Btilbocastanum Koch. Bunium Bulbo-
castanum Lm. Fl. dmu t. 220. Plf?ik t. 182. Lam. t. 197.

Schkr. t. 62. Hiiznatka. Snadno se rozezná oddenkem
bulwalým ili hlízowitým, zakulatlyní ; lodvha jedno-
duchá anebo nahoe toliko wéiewnalá, lV2'^'Vsoká; listy

obvvodem Irojiihlé, dwakrát anebo skoro tikrát wyštér-

bené : úkrojkinv úzkVch, cárkowitych
;

pokrývka a po-
kryvveka složené z lupínkw mnohých, kopinalosídlowi-

tých, zakonciiých. — JNa polích a winnicích Ewropy již-

né a západní. Kwéte w erwnu a Jipnu. '^.

Bulwy wné hndé a ii wnitr bílé, inaunaté, jedí wafoné anebo
peené jako kaštany. W nekterýcb letech býwá jich tolik, že lid

sprostý je má za manit z nebu spadlau.

BULWUSKA. BUNIIJM.

Kraj kalicliowý nepatrný. Plátkv ol)wejité, wvkro-
jené, s lalken) wchnntým. Dwojnažka po stranách
stažená, árkowité podlauhlá. Nažkv o ,) šnorcích siej«

ných, nifowitých, tupých, poboních obrubujících ; bráz-

dy 2— Spraužkowé i bicho o 4 praužkách povvrcliních.

Semenice prostá, rozklaná. Semeno oblowypuklé, na-

ped ploskaunké.

B. vicllorvkolistá. B. ferulaefolium Desf, ann. mus.
II. /. ;íO. Tourr. corr. t. 43. Sium feridaclolium Spr<n^.

Bubva zakulallá, wn ryšawá, u wnilr bílá, zwící lísko-

wého oechu j lodyha oblá, sochala; lisly wšeckv ti-

krát trojené wyštérbené: likrojw cárkowitych; pokryw-
ka 1— Mupenná, pokryweka nejkratší, 4--5lupcnnáj
kwéty bílé; dwojnažka árkowitowálcowitá. — INa Cvpru,
Krét, Skiu po políi^h. "4-.

Turci koen to}innn nazýwají a jedí.

B. obnažená. B. denudatum Decand. B. flexuosum
Eiígl. bol. l. 988. Myrrhis pyrcnaea Loisel. §all. 1. 5.

Buiwa kulowatá; lodyha zwýší 2— iS prslw anebo 1'; li»

sty lodyhowé písedawé na pošwé zkrácené, nékdy br-

wilé ; ikroje listowé árkowité, kopinaté, wíce mén zu-

baté nebo stíhané; pokrywka žádná; pokryweka má-
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horních, w kowišlích Ewrojjy jižné a západní. H*

Francaiizowé jedí její bulvvy.

HeDRNÍK. PlMPlNELLA. BlEBERNELL. ffl^i*

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky obvvejité, s la-

lúkem vvehnutým. Dwojnažka po stranách stažená,

wcjcowitá, s ohnlíin poduškowitym a nlkania pod-
hnutýma. Nažky o ó šnorcích stejných, niowitých, po-
boních obrubujících; brázdy mnohopraužkowé ; seme-
nice prostá, rozklaná. Semeno hrbatowypuklé, naped
ploskaunké.

B. wclíkij, P. magna hitu Jaca, aiisl. t. 396, Plenk t>

222. Fl. daru t. JI 58. Hayn. 7. ^'21. Engl, bot. t. 408.
Bedrník wlsí Mat. Wd. 272. C. Koen wetetiowitý, na
pí dlauhý, blavvý ; lodjha pímá, 2— 3' wysoká, bráz-
dowaná, hutná, jako celá rostlina lysá, nahoe wtewna-
tá ? listy koenowé dlauhodpíkaté, wyStrbené, na 5—

9

iikrojw wejitých anebo podlauhlých, ostrých, nejosteji

zubatých anebo stíhaných, pobonídi w apíek zauže-
ných anebo sedawých, koneného wždycky apíkem o-

pateného, nkdy Slaloného ; listy lodyhowé dolení též

na pošwách rapíkalé a podobné, menší, hoejní sedawé,
vvyštrbené, hoejší trojenoklané, nejhoejší pemalé ne-
bo toliko pošwu zstawující ; okolíky dlauhostopkaté,

llpramenné
;
pokryvvky a pokryweky žádné; kwly bí-

lé, drobné. — iNa lukách a pastwinách chlumních po
Ewrop celé. Kwte w lipnu a srpnu. "4-.

Koen jest ostrý, prysk yíinatý, koenný, dráždjwý, a dáwá
sfáwii iiiodrau

;
jindá jej iioticbowali w lékaístwí (radix p. albae).

NaC dáwá dobrau píci.

B. lomíkamen. P. Saxifraga L,in. Jacq. aust. t. 39.í.

Schk. t. 78. Hayn. 1. t. 20. Diisseld. 10. t. i 7. IVagn. 2.

t, 205. Bedrník menší Mat. JVel. 272.C. Tebník. Podo-
bá se pedešlému. Lodyha aullíce brázdowaná, pímá,
1—fiV wysoká, nahoe wtewnalá ; listv koenowé apí-
katp, wyštérbené : úkrtijw 5 — IJ, okrauhlých, sedawých,
zubatých anebo skoro stíhaných, mnohem menších
nežli pedešlého, lodyhowé nejdolejší wyštérbené:
úkrojw 9, sedawých, trojenosených, s laloky podlau-
hlými, na konci Szubými nebo protisenými, lalky
kopinatými , hoejší podobné, s hdky árkowifými

;

pošwy nejhoejší bezlisté ; okolíky Opramenné, rowné,

bez pokrywek a pokryweck; kwéty bílé. — iNa pahrb-
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cích, pastwinácli po Ewrop, Taurii a Persii. Kwéte w
lipnu až clo záí. "4-.

Koen díwe sladký, korenný, pak ostrý, 5ti|)Iawý, zapáchá
kozlowinau ; siln dráždí, žene na pot a obzwlástu w dobytíni lé-

kalstwí se potebuje; též dáwá silici, která z bílého odrodku jest

žlutá, z tierného modrá.

P. anýz. P. anisum Lin. Blak. t. 374. Plcnk f. 223.

Hoyn. 7. t. 22. Diissdd. 12. t. 17. JFagn. 2. l. 229. Anýz
Mat. Háj. 222. — Jrel. 267. Koen letní tenký, wíete-

nowitý, niálomrcasatý ; lodyha píiniá , i— I '/V wysoká,
wlewnatá, oblá, aiille brázdowaná, pyitá, nahoe lysej-

ší; listy dolení srditozaokrauhlé , stíhanozubaté, pí-
lalonalé, prostední wyšlerbené, 3laloké: iikrojw ciir-

kowitokopinatýdi anebo árkowiiých, celých ; okolíky

mírné, dost ídké, ploché, 9— Ibpramennó: pramenw
lysých ; pokrywka žádná anebo Ilupenná ; pokryweky i

— chudolupennó *, kwtv bílé: dwojnažka wejcowitá, 1'/í

—2 " dlauhá, pitlaené pýilá, nahndie nebo zelenaw
šedá, se šnorky aullými, swéllejšími. — W Egyptu a na
Archipelagu reckén). Kwte w lipnu a srpnu. Ó.

Netoliko we wlasti anobrž i w ostatní Ewrop teplé a mírné
na roUMi se sází pro semeno, ježto se potebuje w kiidijni a w lé-

kastwí (semen ani:<i).

Sewlák. Sium. Merk.

Kraj kalichowý ózubý , nkdy nepatrný. Plátky

obwejilé, wykrojené, s lalkem wehnutým. Obnlí
poduškowité, po kraji zpleštilé. Cnlky rozewen obnu-
té, na konci hláwkowité. Dwojnažka po stranách smá-
knutá nebo stažená a dwojuzlá, wnená obnliin a

nelkama ; nažky se šnorky stejnými, niowitými, tupaun-

liými, s brázdami a bichem mnohopraužkowými. Se-

meno píoblé.

iS". cukroivý. S. Sisarum Lin. Plenk t. 188. Lam. t,

1 97./. 2. Schkr. t. 69. Dfisseld. 7. U 9. Sisarum Kaevípí.

1. 818. S. Ninsi Bunn. ind. t. 29. f. Blak. t. Sl4. Koen
složený z mrcas chomáených, tlustých , podlauhlých,

lilízowitých ; lodyha pímá, 2— 2*/2' wysoká, jako celá

lostlina lysá, brázdowane hranatá, wtewnatá ; listy dolení

wvšlrbené : úkroje poboní podlaublé, konené okrau-

hlé, asto dole srdité, wšccky pilowané; listy hoení z

menšího množslwí iikrojw kopinalých složené nebo tro-

jené ; okolíky konené, malé, chudopramenné ;
pokryw-

ka a pokryweky ninobolupcnné : lupenúw kopinatých,
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asto stíhanVch: kwty bílo; dwojnažka podluliowatá,

l'" dlauhá, s brázdami tikrát širšími nežli šnorky. —
W íno, na Zapanu, Korei, Koiníné. Kwete w lipnu

a srpnu. '^-.

Od nejdáwnejšícli Casfiw w Ewropi; se sází, a císa Tiberius

pr^ od NSiiiciiw podlé Rjna usedla i li koen ten místo dan (Geldii-

ba) wybíral. Koen sladký, slab koenny, jedí tu a onde co zeleni-

nu ; též uiiiže se z nho cukr a koalka wydobýwit'- ^' ín (td nej-

dáwneisích Casuw se užíwá, Pia zaátku zimy jej wykopáwají, 3 dni

we wodS moCÍ, w zawenm kotli na ohe stawí a pak suší ; tím

ztwrdne, zlinedne a nabude pohledu pryskyice, což znamením jeho
dobroty.

S. sirolístij. S. latifolium Lin. Jacq. ausf. t. 66.

Plenic t. 190. Fl. dan, t.2\Q. Engl. bot. t. 20\. Hayn. 1. t.

38. Požír. Koen plaziwý, mrcasatý ; lodvba pímá, 3— 6'

wysoká, brázdowanobranalá, dutá, naboe wetewnafá, ja-

ko celá rostlina lysá; bsty koenowé íapíkaté, wystrbe-
né, z 9— 10 likrojw weiitokopinatych, zubatých zuby
zakonilohrotit} tni, ideji protisených : konený nkdy
dole srdit wykrojený, poboní dole nestejnoslranné,

nejdolejší dvvé nejmenší kopinaté, nejcelejší ; apíky o-

blé, klaubnaté, duté, brázdowané; listy lodyliowé dole-

ní též wyšlrbené, na pošwách sedawé: úkrojw wejito-
kopinatých anebo árkowitýcb, podobn jako koenowé
zubatých, hoejší trojenosené, nejhoejší jednoduché;
okolíky mnolíopramenné, ploché

; pokrywka z lupenúvv

mnohých, kopinatých, ostrých, sehnutých ; pokryweky
z podobných, menších ale lupínkw složené ; kwty bí-

lé; zuby kalichowé prodlaužené, rozewené ; nlky pí-
mé. — W píkopech, líiních Ewropy celé a Ameriky se-

werné. Kwte w erwnu až do srpna. '4.

Koen a na smrdí, nahokle a oste cluitnají
;
polítají rostlinu

mezi podezelé, jako wsecky okoliCité we wode rostaucí ; druhdy w
lékarstwí se potebowala.

PROROSTLÍK. BPLEDRUM. DuRCHWACHS,

Kraj kalirhowý nepatrný. Plátky píokrauhlé, celé,

nadwinuté, lahikem širokým uatým ukonené Dwoj-
nažka celislwá, po stranách suiaknulá anebo pídwoj-
uzlá, ukonená obnlím zplešlilým. INažky o i šnor-

cích stejnýcli, kídlatých, ostrých, niowiiých anebo ne-

patrných; brázdy s praužky nebo l)ez nich. Semeno
na libelu siln wypuklé z pedu ploskaunké. Semenice
prošlá.

P. okratihlolixfý. B. rotundiíolium Lin. Engl. bot.
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99. Sturm f. ó. Hayn. 7. t. 1. Pupkowá bylina Mat.

íl8. />. Pupowník, prorosllík. Koen Jetní, tenký, má-
lo mrcasatý; lodylia pímá, ^Iz—2' wysoká, oblá, hlad-

ká, jako celá rostlina lysá, nahoe wtewnatá ; listy wej-

ilé, prorostlé, tupé, brwité, mnoiiožilé, siwé, dolení

dole zaužené a objímawé ; okolíky ploché, z 5

—

1 pra-

men krátkých; pokrywka žádná; pokryweky skoro
dwakrát delší okolíkii sméstnaných, 3— ólupenné : lu-

pínky wejilé, ostré, u wnit žlutawé, po odkwtení pí-
mé > dwojnažky P/s" dlauhé, šedoerné : šnorkw ten-

kých, niovvitých, brázd árkau protažených, bez prau-
žek. — iNa rolích a úhorech Ewropy jižné a prostední.
Kwte w lipnu a srpnu. O

Na a semeno trpké a naliorklé drulidy w lékarstwí ažitei^né.

P, srpkoivitý. B. falcatum Lí'«. Jacq. aust. t. 158.

Koen mnoholetý, dewnalý, uwíilý, wn šedohndý,
nékolikohiawý, mrcasatý, nkolik lodyh wypauštjící pí-
mých, jednoduchých anebo rozewené wtewnatých, o-
blých, powrchn hranatých, I— 2' wysokých, jako ostatní

díly nejlysejších ; listy koenowé rapíkaté, podlauhlé, i s

apíkem JV'?— 2" dlauhé, tupé, kožowité, Ižilé, lodylio-

wé na kratikých pošwách sedící, kopinatoárkowité, n-
kdy 3" dlauhé, sotwa 3'" široké, ostré, te'ž 7žilé ; okolíky
6

—

II pramenné; pokrywka z lupeiiuw 5, kopinatých,

nejostejších, nestejn welikých ; pokrywky z lupínkw
5, árkowitokopinatých, šídlowitých ; kwty žluté, drob-
né. — Na pahrbcích wýslunných mezi kowím po Ewro-
p prostední. Kwte w srpnu až do íjna. "^

.

Koen druhdy podáwali proti ziniaicíin, naí ale na rány.

P. kiouHlij. B. frulicosum Lin. Sibth. t. 263. Duhám.
1. t. 43. Jaiim. pl. fr. t. 65. Ke zwýší muže, wlewna-
tý, pímý, nejlysejší; wtwe oblé, hladké; listy podlau-
hlé, sedawé na pošw nejkratší, podlauhlé, dole ztene-
né, nahoe zaokrauhlcné, nejkratším hrotíkem ukone-
né, kožowité, Ižilé, nejaulleji hust peenožebré, nejce-

lejší, ryšaw obraubené, 4" dlauhé, l" široké ; okolíky

konené, ojedinlé, z 14 pramenw tupohraných, plo-

chých; pokrywka a pokryweky z lupenw mnohých,
podlauhlých, tupých ; kwty žluté ; nažky se šnorky wy-
sláwajícími, ostrými ; w brázdách praužka široká a jedna
nejtenší. — Na pahrbcích wýslunných w Lusitanii, Ilispa-

nii, Francii a Itálii jižných, na Sicílii, w Mauritanii a w
Thessalii. ^.

Koen a semena jindá potebowali proti kasli a k wyliúncní
uioCe.

4tí



724

Podadí S.

SESEWWITÉ. SESELINEAE.

Halucha. Oenamthb. HebendoldA.

Kraj obubowitý, ózubý, stálý, po odkwetení skoro
pirostlý. Plátky obwejité, wykrojené, s lalkem we-
linutým. Obnlí honiolowité. Dwojnažka wálcowito-

wejitá, nlkama pímýma brotitá. Mažky o n snorcích

naddutaunkých, tupýcb^ pobonícb obrubujících, trochu
širších; brázdy Ipraužkowé; semenice neoddlená.

H. raurald. Oe. fístulosa Lin. Fl. dan. I, 840. Schk.

t. 70. Hayn. 5. 1. 98. Drcv. et Hayn. t. 98. Koen mno-
holetý, peslennomrcasatý, mrcasy nkdy bulwami wejco-

^A'itými, sedaw^mi promíchané; z krku wyhání odrostky
dlauhé; lodyha pímá, árkowaná, raurowitá, rozsocha-

ná, 2' wysoká ; listy koenowé 2— 3krát wvštrbené : úkroj-

kw klínowitých, lalokatých, lodyhowé wvštrbené: úkroj-

kw niowitýchj na apícíeh od dola nahoru se zkracujících,

trubkowilých, dole rozšíených a lodyhu objímajících

;

okolík obyejn o— ípramenný, bezpokryvvkowý; okolíky
mnobokwté, husté, nadduté; pokrywky z lupínkw ko-

pinatých ; kwty u prosted okolíku úrodné, sedawé, po
kraji stopkaté, jalowé ; kraj kalichowý kwlvv pro-
stedních ózubý, po kraji na patero klaný; ušlw ne-

stejných podlauhlých, ostrých; plátky po kraji nestejné;

dwojnažka podlá uhlowejcowitá, krajem kalichowý ni a

nlkama wncná, rozdlující se na dw nažky. — W
píkopech a tních po Ewrop. Kwte w erwnu a

lípnu. "H"-

Jest jedowata a dobytek se jí uetýká
;

jindá k wyhánení potu
ji potebowali.

H. smldmkolislá. Oe. peucedaniíolia PolL Oe. fili-

pcnduloides Thuil. Oc. Pollichii Gmcl. Oe. peucedanoi-
des Koth. — Lob. ic. 1. 729. /. 2. Koen složený z bulew
wejcowitých, sedawých, na konci mrcasem ukonených j

lodyha 1— P/?' wysoká, pímá, u kolínek ztenená, o-

blá, brázdowanohranatá, nejlysejší jako celá rostlina, du-
tá; listy koenowé dwakrát, lodyhowé jedenkrát wyštrbe-
né, hoejší trojenosené, nejhoejší jednoduché; úkrojky
wšech árkowité, ostré ; apíky nejdolejší dlauhé, listy

hoejší neposteden z pošew dlauhých wynikají ; oko-
líky dlauhostopkaté, 10— iSpramenné; pokrywka žádná
nebo z lupenw 2 nejmenších složená, pokryweky je-

dnoslranné, z 2 lupínk árkowilošídlowitých ; kwty bí-
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lé, prostední na okolíku obojaké, písedawé, wnéšné
samí, jalowé, stopkalé ; dwojnažky písedavvé, dole zten-

ené, pod krajem kalichow) m skrené , rusé. — W
Ewrop západoprosliední. Kwte w erwnu a lipnu. "4-,

Balwy jeho we Fraucii a ánaDielídi jedí.

H. bedrní/iowitd. Oe. pimpinelloides Lin. Jacq. oust.

t. 394. Halucha. Koen z mrcas swazkowitých, wáleowi-

týcli, proti konci rozšíených w bulwu wejilokulowalau
;

lodyha pímá, 2' wysoká, oblá, brázdovvanohranatá, du-
tá, nahoe wétewnatá, jako ostatní díly lysá; listy koie-

nowé dwakrát wvštrbené: úkroje wejité, dole klínowi-

t zaužené, stíhané, s laloky tupými, hrotitými; lisly

lodvhowé dolení dwakrát wyšiérbené : úkrojuw árkowi-
tokopinatých, prodlaužených, nejcelejšicii ; okoiíky mno-
hopramenné; pokrywka z lupenw mnohých, nestejn
dlauhých, árkovvitých; pokryweky z podobných liipín-

kw ; kwéty bílé ; stopka phjdonosná tuhá, pímá ; pra-

meny tlusté 'i stopekv kratší nežli dwojnažka dole mo-
zoly zmnožená. — VV Ewrop, obzwlášt jižné, až do
Taurie. Kwte w erwnu a lipnu. '^.

Bulwy jako pedešlé w týdiže krajiaádi požíwaji.

H. iluloštíhvnd. Oe. crocata Lin. Blah. t. 57;). Jacq.

h. vind. 3. t. 55. Koen složený z bulew podluhovvalých, u

krku chomáených, sedawých ; lodvha pímá, brázdowaná,
3' wysoká, lysá jako ostatní dílowé, wétewnatá, dutá: li-

sty dolení jedenkrát, hoení dwakrát wyštrbené: úkro-
juw wejitoklínowitých

,
protisených nebo stíhaných:

lalkw podlauhlých , nejkratšeji hrotitých ; doleních
apíkatých, hoeních sedawých na pošw mázdrowito-
obraubené ; okolíkv dost obšírné, 10

—

•I3pramenné; po-
krywka žádná ; pokryweky z lupínk mnohých, kopina-
%\''ch, stopeky pesahujících, mázdité auzce obraube-
ných ; kwty obojaké, málokteré samí, jalowé ; dwoj-
nažky wálcowitopodlauhlé, árkowané, delší stopeek.
*— Obyejný na bezích íních

, potoních Britanie,

Armoracie, Galicie, Hispanie. Kwte w erwnu až do
srpna. '^.

Rostlina ta we wšecli dflecli naplnná sfawan co šafrán žlután,

dlejinýili bflau, na wzdiidin žintnaiící, náležf k nejjedowatejšíni ; bul-

wy její ohzwláštt' jsau nebezpené, jirotože se podobají pcdiodícíin
od predešlýdj dwau rodu jedljcb a neskodnýd).

H. wodní kmín.. Oe. Phellandrinum Lam. Phellan-
drium aquaticum Lin. Fl. dun. t. \\h\.En^l. bot. 1. 684.
Schk, t. *il. Phnk t. 210. Hmjn. 1. t. 40. Dussdd. 14. /.

6. JFat^n. 1. t. 122. Wodní kmín; he. Koen z mrcas
4Í)*
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lenkýcli, rhoniáen)Vb, pcslenn)'ch ; lodyha pímá, 3— 4'

wysoká, tlustá, kiwolaká, nejodsláleji ano i rozkludilo-

wtewuatá, nejlysejší, dutá, oblá, brázdowaná ; listy ko-

enowé weliké, na rapících dosti dlauhých, dole pošwi-

wých, mnohokrát wyštrbené: úkrojky rozewené, nej-

prwnejšího árkowité , tupaunké, asi 3—SVs" dlauhé,

následující kopinalé, sotwa 2" dlauhé, lodyhowé mno-
hem men^í a mén složené, apíkem s pošwau mázdro-
vvit široce obraubenau spojené: úkrojkiiw árkowitoko-
pinatých; okolíky králkostopkaté, protilisté, ó

—
"pramen-

né ; pokrywka žádná
;
pokryweky z lupínkw kopinato-

árkowilých, mnohých; kwty bílé; okoHky plodonosné
rozewi-ené ; dvvojnažky podlauhlé, nlkaina rohaté, na-

hnédle rusé, erné áj'kowané, wnéšné zdélí stopecek,

wnitrní jich delší. — We wodách stojatých Ewropy,
Taurie a Sibiríe. Kwéte w erwnu až do srpna. '^-.

Semena clmti ostré azápaclm protiwnélio potebují se proti zasliz-

natGlosti plic. Sbírajíce je pihlížej inc, abyclioin spolu semena rozpuku

jízliwélio nepriiDÍrliali. Na prý koním jedowatá, což pripisowali pozdra-

w newinnélio branka dlauliohlawce podezelého (Lixus paraplecticus),

Morice. Lichtensteinia. Lichtensteinie.

Kraj kalichowý oste ózubý. Plátky eliplicné, dlau-

hozakoncité, lalkem nadlinutým. Dwojnažka oblaun-

ká, rozdíln dlauhá, nezralá zuby kalichowými wéne-
ná a opatená obnélím zakoncitým a nélkama krát-

kýma. Nažky o 5 šnorcích niowitých, stejných, pobo-
ních obrubujícich ; praužky obšírné, ojedinlé, pod kaž-

dau šnorkau, žádné w brázdách a na biše.

M. perlrdmolisíá. L. pyreihrifolia Chum. cl SchUch.

Oe. inebrians Tluinb^ Bubon prolierum Biirm. Bylina s

lodyhau pímau, 3' wysokau, oblau, aulle brázdovvanau,

wétewnatau, hutnau, jako ostatní díly lysau ; listy lody-

howé dolení trojenosené : úkroje wyštrbené: lalokw
protisených, s lalky podlauhlokopinatýini, ostrozubý-

mi ; listy lodyhowé prostední podobn rozdlené s la-

lky u-žšími, mén zubatý mi ; tyto i dolení na rapících

dosti dlauhých, nejdolej" w pošwu rozšíených ; listy ho-

ejší na pošwách sedawé, podobné, jednodušeji rozd-
lené ; nejhoejší docela jednoduché, zubaté nebo bez-

zubé, nejkratší; okoliky z piamennw 20, oblých, mlce
brázdowaných

;
pokrywka z lupen 7, kopinatých, ostrých,

pokrywkv z 7— 8 lupínkw kopinatých, po 2, 3, \ dole

srostlých anebo prostých ; kwty žluté ; dwojnažky elip-

sowité. — Na 1'edhoí dobronadjskéiu. '^.
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Hotentoti jincniijí tu rostlinu gli a dlají z ní nájioj opí-

Tetlucha. Afthusa. Glcisse.

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky podlauliK^, wy-
krojené, s lalkeni nadlintilýin, wnošné delší, paprsku-
jící. Dwojna/.k^ wejit^)kulowalá. Nazky o ó snorcích
wywýscnych, bitce kylowitycli, poboních o!)rubujících

a málo širších, kyleni príkíídlatýin obklíených. Brázdy
Ipraužkowó. Bicho o 2 praužkách oblaukowitých. Se-

meno polokulowalé. Semenice 2dílná.

7'. dlauhnpohriprkowá. Ae. Cvnapium Lin. Lavi. t,

196. Plcnk t. 202. Schk. t. 72. Hayn. 1. t. 35. Eivj;l. hol.

(. 1192. Oirt. lond. t. 18. Kozípysk diauhopokrywkowý
Kivet. Amrii. jed. H. Teti ucha, kozí pysk, kozí petružel,

koií petružel. Koen tence wetenowiiý, blawý ; lo-

dyha i)ímá, 1— 3' wysoká, oblá, mlce brázdowaná, lysá

jako celá rostlina, pikrytá jíním modrawým, snadn se-

titelným, a pod ním siln lesklá, nahoe wtewnatá; li-

sty lesklé, na líci tmaw zelené, wezpod jasné, dwakrát
anebo tikrál vvyštrbené: úkroje wejité, prolisené, s

úkrojky árkowitými, ostraunkýini, kráikohrotými, po
kraji šcrpiwaunkými, celými nebo stíhanými ; lislv do-
lení apíkalé, hoení na pošwách dlouhých, mázdrokraj-
ných sedawé ; okolíky dlauhostopkaté, ploché, 10— 12-

pramenné, bezpokrywkowé
;
pokrywekv polowiné, o-

byejo delší okolíkiiw, 31upenné : luponw árkowi-
lých, zrowna dolu wisutých ; unšné stopky uzráním
dwakrát delší plodu; kvvty bílé, dole s jamkama, na
kraji okolíkowém paprskující ])látkem wnšným, dwakrát
delším wnitních', dwojnažka \^\%" dlauhá, zelenawá, pak
nahndle rusá, s praužkami lisawými, na biše dole od-
stáwajícími. — Na místech obdlaných, na rumu podlé
cest, plotw po ncjwtším dílu Ewropy. Kwlc w er-
wnu až do íjna. O.

Rostlina jedowatá, která tím nehezpeCnejšf, protože, obzwlášt
iiitáilá, welnit podobá se petniželi a kerblíku, s nimiž w zaliradácli

spolu rostáwá ; roze/.náwá se tená jsauc zápachem Imiisnýni Cesne-
kowým; roste ule {;rstweji, a podlé naduwedcného popisu snadno se

puzná.

Fenykl. Foenicijlum. Fekchel.

Kraj kalichowý napuchlý, nepatrný, bezzubý. Plát-

ky |iríokrauhlc, celé, nadwinulé, lalukem pítwereným,
ulutým ukonené. Dwojnažka cclistwá, w obwodu ár-
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kowit podlauhlá, na pee/.u píoblá. iNažky o h tinor-

cíeli wystálaunkydí, lup kýlatých , poboních obru-

bujících a trochu širších. Brázdy Ipraužkowé. Bicho
2praužko\vé. Semeno poloobh^.

F> ohecmj. F. vulgare Gaert. 1. 23. Anethum íbeni-

culum Lin. Engl, bol. t. 1208. MUL L 13. Plcnk t. 216.

Hayn. 7. /. 18. Diisseld. 1. t, 20 Kopr vvlaský Mat. Háj.

227. — TVel. 276. Koen tence wetenowitý, wtewnaiý,
blawý ; lodyha pímá, 3—6' wysoká, oblá, hladká a ja-

ko celá rostlina lysá, tmaw zelená, bloárkowaná i

s apíky a okolíky siw jínowatá, vvtewnatá ; listy

tikrát anebo mnohokrát wyštrbené : úkroje a úkrojky

kostrbat na apíku rozpostawené, árkowitoníowité, na
2— 3 klané, ostré, obak brázdau protažené; listy hoe-
ní mén složené s delšími úkrojky, na pošw dlauhé,

smáknuté, mázdrokrajné sedavvé ; okolíky weliké, plo-

ché, hojnopramenné, boz pokrywky a pokryweky *, kw-
ty ryzé; dwojnažky 3" dlauhé, nahndle nebo zelenaw
šeré se šnorky žlutaw bílými. — (Na kainenišiích a

skalách wýslunných Ewropy jižné. Kwle w ervvnu až

do srpna. "^
.

Netoliko we wlasti jeho anobrž i w jinýdi zeiníclj až daleko

dosti k seweru sází se na zahradách pro semeno (fenykl) w kiuhy-

nfdi a w lékarstwí užiteCné ; též se dobýwá silice fenjklowá. Korea
užíwal 88 w lékarstwí. Na co koení dáwá se do naložených okurek.

F. sladký. F. dulce C. Bank. S. Baiili. hist. 3. /). 2.

4. Pedešlému podobný. Zelina 1— 2' wysoká 5 lodyha

smáknutá; lístky na apíku dwojadé; iikrojky chlupa-

té, prodlaužené ; okolíky ()—8pramenné ; dwojnažky wt-
ší. — We Wlaších a Lusitanii. Kwte díwe.

Mladé rostliny mén korenné a sladší pedešlých w Itálii jedí.

Semeno (femjkl sladký) jako pedešlé se potebuje.

F» peprný. F. piperitum Dccand. F. asininum Cap»

Anethum piperitum Bcrtoí. Meum piperitum Schult, By-
lina; lodvha oblá; úkrojky listowé šídlowité, nejkratší,

tuhé, tlusté; okolíky 8—20pramenné, — Na Sicílii, Sar-

dinii, w Lusitanii.

Semeno jest koennSjší a ostejší {f. osli), nežli pedeSltího,

F. indskij F. panmorium Decand. Koen letní, pí-
mrkwowitý, jednoduchý, blawý; lodyha pímá, od do-

la wtewnalá, 2-^i' zwýší, jako ostatní na siw jíno-

watá ; wtwe pímé, listy jako íenyklu obecného, úkro-
jw ale skrownjších a obdálnjších, arkowitoniowi-
týh ; okolik 10— I2pramenný , ponaddutý; okolíky
10—30kwté

;
plod jako fenyklu obecného, hlubokobráz-
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dowaný. — W indii wychodní, obzwlášl w Bengálu.
Kwle \v chladném poasí. O.

Plody, zápaiiíein a diiUí nušinskétnn feayklu jiodoLiné, taktéž
se potebují.

Sesbl. Sbseli. Sešel.

Kraj kalichowý ^zubý : zubw králkách, tlustaua-

kych , nkdy skoro nepatrnýcli. Plátky obwejiié w
lalek wehnutý zaužené, wvkrojené nebo prícelé.

Dwojnažka wajená nebo podlaublá, na peežu píoblá,
nelkaina podhnutýma wnená. iNažky o 5 šnorcích wy-
stáiaunkýcii, niovvitýcli anebo wywýšených, tlustých, ko-
rowitých, poboních obrubujících a asto trochu šir-

ších; brázdy Ipraužkowé, wnšné poídku 2praužkowé.
Bicho 2-, poídku 4praužkovvé. Semeno polooblé.

S. I^cnyldoivitij . S. Hippomaralhruin Lin. Jacq. aiist.

I'l3. Schk t. 7">. Seseli arliculatum Crantz aiist. t. h.f. I.

2. Cernohlaw. Koen wetenowitý, kolmnjdaucí (jak do
steibin skalních wniknauti mže), neb rownouážnv, er-
wenavv hndý, mrcasaty, na hlaw uprynatý ; lodyha
pímá, peasto wztyená, zwýší prstu nebo P/V, obláy

autlice brázdowaná, jednoduchá, asto nahoe wtew-
natá ; listy písiwé, koenowé a nej dolejší lodyhowé ti-
krát wyštrbené : úkroje árkowité, oslraunké ; apíky
dole pošwiwé, jako jeho díly jakoby klaubnaté, ano i

úkroje jakoby klaubem spojené ; listy lodyhowé hoení
pemalé, nejhoejší žádné zstawující pošwu ; okolík z
ó— 10 pramenvv krátkých, rowný , okolíky strbaulo-
wité

;
pokrywka žádná nebo nahrazená pošwau ; pokrv-

wekv srostlé w lupen lochanowitý, po kraji zubatý ;

kwty bílé; dwojnažky 2'" dlauhé, rusé. — a pahrb-
cích a skalách wápenných Ewropy prostední. Kwte
w iipnu až do záí. '^-.

Semenu potfebowali jindá na místo fenyklu.

S. imnilj). S. tortuosum Lm. Plcnk í. 212. J. Bauh.
hist. Z. p. 2. /. 16. y^ 1. Lodyha pímá, tuhá, nejwlew-
natjší, rozewená, oblá , nilkaunce brázdowaná, lysá

jako ostatní dílowé; listy tuhaunké, blaw zelené, ko-
enowé tikrát wyštrbené : likroje árkowité, 8" dlau-

hé, ostré, po kraji a na žíle wezpod píšerpiwé, dlau-
lioapíkalé ; lodyliowé na pošwách sedawé, dolení dwa-
krát wyširbené, hoejší toliko trojenoklané, nejhoejší
jedrwduché: iikrojky wšech teh též árkowité, zkrácené,
sotwa 3'" dlauhé; okolíky uiírn stopkaté, 4—7pramen«
né ; pokrywka žádná nebo z 1—2 lupenw kopiuatých

}
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pokryweky r lupínk wejile kopinalých, ostrých, máz-
dil obraubenjch, zdélí okolíku; kwí^tv ržowé ; dwoj-

nažka piísrstnatá, šnorkinv irojúlielných. — Na wýslu-

ních po Francii, Germanii, Halii až do Taurie. Kwéie w
erwnu a lipnu. "4-.

Koen jest diiiti a zápaclm koennýcli ; ostrá seineoa we wla-

sti potebují jako fenjkl (sciniHn scscli mfissilie7isis).

Zebice. Libanotis. Heilwvkz.

Wšecko jako u seselu, toliko ušly kalichowé ten-

ké, šídlowiié , prodlaužené , barwené , padawé , sotwa
zpodek po sob zstawující.

Z. širolislá. L. vulgaris Decand. Athatnanta Liba-

notis Lin. Jacq. aiist. t. 392. FL dan. t. 754. EngL bot.

t. 138. Koen wetenowitý wn nabnédle rusý, nahoe
uprynatý ; lodyha 1— 3' wysoká, pímá, oblá, mlce
brázdowaná, hutná, lysá, nahoe wetewnatá: weiwí nej-

hoejších asto stícných ; listy koenowé apíkaté, 2-

krát wyštrbené,: úkrojky slíhanoprotisené, poapíní,
kižmo smující, s úkrojky kopinatými, ostrými, po kraji

pýii brwitými ; listy lodyhowé Ikrát wyštrbené a

nejhoejší trojenosené, na pošwách sedawé ; okolíky

mnohopramenn : pokrywlca podhnulá jako pokryweky
z lupenuw mnohých árkowitokopinatých , špidlatých,

sehnutých, po kraji pýitobrwítých ; kwly bílé ; waje-
níky pýité *, dwojaažky wejitopodlauhlé, huaté, bla-
\vé. — Na škrobotinách Ewropy a Asie mírných. Kwte
\v lipnu až do zái.„5"

Obecný lid we Swýcaícli potebuje koen ostrý a koenný.

Newesikka. Athamanta. Augenwurz.

Kraj kalichowý ozuby. Plátky obwejité, wykroje-

né anebo celé s lalkeu) wehnutým, nejkratším ne-

hetnatýni. Dwojnažka \v krk ztsnná, na peežu pí-
oblá nebo po stranách smáknutá. Nažkv o o šnorcích

niovvitých, bezkídlých , stálých , poboních obrubují-
cích ; brá/.dy 2— 3praužko\vé. Semeno polooblé. Se-
menice na dwé klaná.

N. horní, A. cretensis Lin. Jacq. aust. t. 52. Plenic 1.

I8Í. Daucus creticus Mat. JFcl. 277. C. Koen o/.imý,

dlauhý, wetenowitý, wn erwenaw hndý, nahoe
zbytky listw ukonený; lodyha pímá, '/^— I slewíce
wysoká, oblá, árkowaná, zmládí jako ostatní díly zelen
huataunká, od dola wélcwnalá ; listy tikrál wyšlrbe-
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né: úkrojkw uárkowitydí, oslrýrh, na 2— íi klaných, ko-

enowé a dolení apíkaté , hoení mén shižené na
pošwách sedawéj okolíky dlauhostopené, 8— íípramen-

né; pokrywka 1 — ninoholupenná : lupenw kopinalo-
cáikowitých, o polowicku kratších nežli prameny kw-
taucí, mázdrowit obrauben}' cli

;
pokryweky mnoliolupen-

nó : lupínkíiw k()pinatj'ch, ostrých, delších nežli stope-
ky í kwty bílé, plátkuw na rubu srstnatých ; dvvojnažky
4'" dlauhé, podlauhlowáleowité, hust a nejodstáleji še-

dosrslé, obnlím homolowiiým a nélkama od stálýma,

rownVma ukonené. — íNa skalách horních wýslunnych
Ewropy prostední a jižné. Kwéte \v erwnu až do
srpna. '^.

Koen a ol)7.wIást6 semena jsau duiti a whnZ korenné a prO'»

to se potebují k sílení žaludku, ke imrin na pot, jiroli zastaraléimi

kašli ; též w liázla do dryáku {Si'minn Dauci crelici).

N. maccdons/cff, A. macedonica Sprcn^. Bubon ma-
cedonicum Lin. Lam. t. li) i. Dlak. t. ;582. Ploik t.

19 'i. Rii). peM. t. 42. Koen mrkwowitý, náwéiwitý, špi-

nawé bílý; lodyha 1 —2' /.wýsí, pímá, brá/ditá, mnoho-
wtewná, latnéná, celá jakož i apíky a paprsky okoli-

kowé chlaiipky mkkými odstálými blawá ; listy ko-
enowé 3krát peenosené ili wyštrbené : úkrojw
králkoapíkatých , wejitych, 3

—

h'" dlauhých, tupých
anebo zaokrauhlených, na zpodin násrdilých anebo
klínovvitých, na líci nálysých, na rubu pýitých ; listy lo-

dyhowé menší, krátkoapíkaté, mén rozsekané, hoeni
trojsené, nejhoejší Slaloké, ostré, celé, píkwtní ko-
pinaté, pýitoplsnaté; okolíky malé, ojedinlé, nadduté,
8— I2paprsené

; pokrywka a pokryweka z lupenw
5—6,^árkowitokopinalých, hunikatých ; okolíky nahu-
stlé ; plody podlauhowaté, píláhwicowité, náhndé, hu-
natomrtnaté, se šnoreky peútlými. — (Na horách ec-
kých a sewerné Aíriky. Kwte w erwnu a lipnu. ^.

Plody po ilinti a zúpacliu welnii koenné (semen peuceilnni mn-
cedonici) byly drulidy w lékarstwí welini wáženy a dáwaly se také

do dryáku.

KOROMÁC, SlLAUS. SlLAU.

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky obwejitopodlaul)-
lé, w lalek wehnutý zanžené, celé nebo píwykroje-
né, dole píwskowé nebo uaté a sedawé. Dwojnažka
na peežu pioblá. Nažky o 5 šnorcích bitkých pí-
kídlatých, stejných

,
poboních obrubujících ; brázdy s

praužkami mnohými piblíženými jakoby w jednu širo-
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kau spojenými ; bicho í praužkowé. Semeno polo-

oblé.

K. luní. S. pratensis Bess. Peucedanum íilaus Li7i.

Jacq. aiisí. (. i 5. Cnidium Silaus Spreng. Koen mnoho-
letý, dlauhý, mrkwowilý, wn ernohndý ; lodyha pímá,
tuhá, 2— 4' wysoká, oblá, tupaunce mnohohraná, naho-

e socháte wtewnalá, jako ostatní díly zelené lysá
;

hsty koenowé ti* nebo tyikrát wyšterbené : úkrojw
poboních celých anebo rozpoltných, koneného troj-

dílného, úkrojkw árkovvitých, hrotitých; listy lodyho-

wé dolení jako koenowé a hoení mén složené, apí-

katé, nejhoejší na pošwách sedavvé, jednoduše wyštr-
bené ; okolíky 7— Spramenné, podduté, konené dosti

dlauhostopkaté, poboní kráikostopkaté
;
pokrywka 1—

2 lupenná, árkovvilá, ostrá, wnšných pramenw kratší?

pokryweky seslávvající z mnoha lupínktnv árkowiiých
co stopeky dlauhých; kwty žlutej dwojnažky hndé.—
Na lukách wlhkých po Ewrop. Kwte w erwnu až

do srpna. '4-.

Koen na a semeno (Silaus) druhdy^ potebowali proti kamenu
a na rány.

KopRNÍK. ÍVIeiim. B.^rwurz.

Kraj kalichovvý nepatrný. Plátky celé, eliptiné,

dole a na konci ostré. Dwojnažka na peežu príoblá.

Nažky o 5 šnorcích wystálaunkých, oste kýlatých, stej-

ných, poboních obrubujících; brázdy mnohopraužko-
wé ; bicho 6—Bpraužkowé. Semeno pípolooblé.

K. slélinol.islij. M. alhamanticum Jacq. ausl. t. 303.

Plcnk t, 201. Athamanta Meum Lin. Acthusa Meum Lin.

Haijn. 7. I, 12. Koprník Mat. Háj. i. — JFel. \. d. Ko-
en pedlauhý, wetenowítý, tlustý, hndý, kraužkowaný
a hrbolatý, na hoe uprynau diauhau špinaw rnsau
ukonený ; lodyha pímá, oblá, mnohohraná, dutá, jako

ostatní díly lysá, sotwa l' pewyšující, w zahrad k wt-
ší wýšce dospívvající, obyejn listnatá, málowlewná
nebo jednoduchá ; listy tyikrát wyštrbené : úkrojw a

úkrojkw wlasowit šttinowitých , nejostejších , sm-
stnaných, jakoby peslenných, z pudy lepší též i ze za-

hrady mnohem idších; koenowé a lodybowé apíkaté,

nejhoejší na pošwách sedawé; okolíky ninohopramen-
né, husté, neprawidelné, polokulowaté ;

pokrywka z 2

lupenw árkowitých, delších nežli stopeky : kwty bí-

lé; dwojnažka skoro 4'" dlauhá, hnd zelená, špinaw
ruse šnorenatá, obnlím a dolejškcm nlek w<ieaá.
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— Na lukiich horních vv Ewropé. Kwte vv lipnu a

srpnu. '4-.

Celá rostlina, obzwlášt koen, jest rimli a wfine welnii koen-

liné ;
jest dobrá píce a udluje mléku a máslu znániau diuC a wúni

If koreniiau. Naí, koron a semeno jest na Iiorárli domácím prostedkem.

llKamzíci rádi ji žerau a kulky w žaludku jejirJi se nalézající hlawn
sestáwajf z wláken, z nichž upryna na koenu složena.

A', lizlcolisli). M.. Mutelhna Gaert. t. 23. Phellan-

driuni Mutellina hin. Jacq. aiist. 1. 50. Ligusticuni Mutel-

Jína AU. sed. t. 60. f. I. Podobá se pedešlému. Lody-
]ha jednoduchá nebo nejwýš jednu stopku s okohkemj
twypauštjící, oblá, hranatá, zwýki prslu anebo stewíce,

lezlistá anebo s pošwau Hst malý nesaucí; lisly wšecky
^korenowé dwakrát nebo tikrát wyštrbené : likrojw
[kopinat árkowitých, ostrých ; okolík 8 — Opramenný,

liplochý; pokrvwka žádná
;
pokryweky z lupínkiW inno-

hýcli, oárkowii kopinatých , co stopeky dlauhých
;

llkwtv co krew erwenó, wonné. — Na pastwinách wl-

liaunkých w horách wyšších a nižších po Ewrop. Kwete
jako pedešlý. '^;.

Užitek pedešlého; znamená dobré pastwiny. Koen Lluwní

Ifputrawau swišfuw tili hodernic.

MoTAB. Crihmum. Meerfenchel.
j

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky píokrauhlé, ceíé,*

nadwinuié s lairikem wejitým. Dwojnažka na peežu
píoblá. Nažky o 5 šnorcích wywýšených, bitkých, pí-
kídlatých , poboních širších, obrubujících? obplodí

spuhovvilé , hrubosklípkalé. Semeno polooblé, wolné,

wšude pokryt mnohými praužkami.

M. pomorskíj. C. maritimum Lin. Zannich. t. 9. Jacq.

h. vind. L ISl.
'

Pletdi 1. 209. Schk. t. Gi. En^l bol. t.

819. Straí nžka moská Mat. IVel 160. Koen mno-
holetý, dlauhý, wetenowitý, uwíilý, wtewnatý ; lodyha

dole dewnatá , wtewnalá, podkowitá wyhání wtwe
zelené, pímé, slewíc tuze nepewyšující, oblé, prauž-

katé, jednoduché, jako ostatní díly nejlysejší; listy

stídawé, dolení apíkalé, hoení na pošw sedawé, dwa-

krát wyštrbené, dužnaté, tuhé: iikrojw podlauhloár-

kowitých, ostrých; okolíky dosti dlauhostopkaté, asi 16-

pramenn, nadduté: pokrywka složená z lupenw 7—

8

wejilokopinatých, nestejných, ostrých; pokryweky též

z lupen mnohých, kopinatých, málo kratších nežli sto-

peky ; kwty zelenaw žluté, drobné. — Na pomoí
adrialském a stedozemním. Kwtc w lipnu a srpnu. "4-.,



KoP«n, naf a somona /alioklc a ko7enné ynAú w lékaJ.stwí

potFeliowali ; ttU Sáwii i)r()ti Iilistáin wydíwalowali ; naf do ocia nu-
lužeuá jako okurky slaiiží w zim co koení.

Podadí G. /*•;

ANJETJívOfFITÉ. ANGELICEAE. 'í?

LibeCek. Levisticum. Liebstokei..

Kraj kalichowý nepairný. Plátky wehnulé , zao-
krauhlené , celé s laluckem králk)m. Dwojnazka po
hbetu smáknutá , na/kama po kraji odstáwajícíma,
obak dwojkídlá. Nažky šnorkami okídlé , kídla šnor-
kw poboních dwakrál širšího; brázdy Ipraužkowé:
bi(;ho 2— 4prauzko\vé. Semenice 2dílná. Semeno \vy-

puklé, naped ploskaunké.
L. ohccnij. L. ofTicinale Koch, Ligusticum Lin. Plcnk

t. 19(5. Schk. t. G8. Hayn. 1. t. 6. DnsseUL 6. /. 12.

JVagn. 1. t. 88. 8!). Libeek Mat. Háj. 2-29. Apich weli-

ký anebo libeek Mal. JFcl. 272. WÍstek. Koen tlustý,

wetenowitý, wtewnatý, nahndle žlutý ; lodyha pímá
4 — 6' wysoká, oblá, autle brázdowaná, lysá jako ostatní

díly, nahoe wetewnaiá; listy sy:t zelené, lesklé, 2krát
wyštrbené, 4— (Jjamé a 2— Ijamíkowé, wšude s li-

chým ; úkrojc Sdílné : úkrojkw na tré klaných s lalc-
ky 2—3zubými. hrotitými; listy hoení jednoduše \vy-

štrbené : úkrojc poboní nejastéjí celé, konený na
tré klaný; okolíky mírné, 6— Í2pramenné; okolíky hu-
sté jakoby strbaulowité

;
pokrywky z mnohých lupenw

kopinatých, mázdrokrajných, podhnutých
;
pokryweky též

z mnohých a podobných lupenw delších nežli stope-
ky ; kwty špinnwé žluté ; dvvojnažky 2

—

Vl-í" dlauhé,

nahnédlé, žlut»% delší stopeek ; nažky zralé od dola
wzhru oblaukowit nadhnuté. — Na horách Ewropy
jižné. Kwéte \v erwnu a lípnu. "^

.

Na zalira(lá'li až daleko k seweru se diowá. Celá rostlina

wydáwá zápatli silnV, protiwný, koenný, taktéž chutná; koen zawi-
rá mléko žlutawé, pryskyrifiné a siliCné, díwe zasladlj' pak štípawý ;

lilawnu se potielmje w doliytcm lékarstw, a ped asy naC i koen
w lékastwí CloweCíni mly sláwu.

OleSník. Selinum. Silge.

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky obwcjité, wy-
krojcné. Dwojnažka od hbetu smáknutá, podlé šwu
obak dwojkídlá. (Nažky šnorkami ó blanowitými kí-
dlalé : kídla poboních šnorkw dwakrál šiiší ; brázdy



Iprauzkovvé , wnšné asto dwaupraužkowé. Bicho 2-

prauikowé. Semenice 2clílná.

O. kvúnoUsdj. S. Carvifolia Tmi, Jacq. anst. t. 16. Fl.

(lan. t. ()07. Angelica car\ilblia Sprtng. Koen mnoho-
letý, wetenowil), hndý, dlauhý ; lodylia pímá 2— 3'

wysoká, z niélka klikatá, hrázdowanáj ostrohraná, jako
wšecky díly lysá ; listy koenowé dlauhoi^apíkaté, po*
dlauhlowejité, 3krát wyštrbené : úkrojw protisených,
s úkrojky árkovvitokopinalými, nkdy podlauhlými, liro-

titymi ; listy lodyhowé na poswách mázdrowit obrau-
benych sedawé ^ doicní jako koíenovvé složené, nejho-

ejší mén; okolíky dlauhoslopkalé, 2típran)enné, plo-

ché ;
pokryvvka iádná, nebo z lupeninv 2 árkowitých

co plka pramen dlauhýeh ; pokryweky z mnohých
lijpenw árkowitokopinalých, nejostejších, co stopecky
dlauhých ; kwty bílé, diwe erwenawé. — Na lukách
wlhkých po Ewrop. Kwte w lipnu a srpnu. '^,

Dhel. Angelica. Angelik.

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky kopinaté, celé, za-

koníte koncem rowným anebo vvekiweným. Dwoj-
nažka po hbetu smáknutá, podlé švvu ohak dwojkí-
dlá. INažky na hbetu se 3 šnorky niowilými, wywý-
šenými a 2 poboníma w kídla blanowiiá , mnohem
anebo trochu širší rozšíenými; brázdy Ipraužkowé.
Semeno polooblé. Semenice dwojdílná, wolná.

D. lesní. A. sylvestris Lí«. iHenk t. 198. Schk. f. 68.

fíayn. 1. t. 9. Engl. bot. t. 1128. hnperatoria sylvestrís

Dicand. Anjelika menší Mat. Háj. 352. — JVcl,hl\. Koen
krátký, krauzkowaný, wlewnalý, mrcasatý; lodvha pí-
má, i' wysoká, dutá, jínowalá, nkdy erwenawé na-

bhlá, oblá, autle brázdowaná, wtewnatá , nahoe jako

prameny pýitoaksamitná ; listy 2— 3krát wyštrbené :

úkroje konené kopinaté, poboní nestejné, na hoení
polowin kopinaté, na dolení wejité, dwa pod kone-
ným pirostlé zpodkem širším na apik a nkdy skoro
dol bžící; wšecky úkroje lysé, oste pilowané ; listy

koenowé apíkaté , hoení na poswách natauklých

,

krátkých sedawé; okolíky 20pramcnné, mlce naddutéj
pokrywka z 1—2lupenw kopinalých ; pokrywcky slože-

né z lupínkw mnohých, árkowiiých, delších nežli sto-

pecky ; kwly diobné, bíh* do zcienawa nebo erwena-
wa se táhnaucí ; nažky 2',

2" dlauhé, špinavv rusé. -**
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Na lukách wlhkých, podlé potokTivy a w leseclí po celé

Ewrop. Kwéte w lipnii a srpnu. H*
Koen korenný potebuje wenkovvský lid nsísto anjelikowélio,

iiinniiem silnjšího; we Wlašídi jeho užíwají proti swrabii; prásek

ze seuien udlaný zahání wŠi.

D. stkwdij. A. lucidaZ,m. Jacq. h. vin. 3. /. 24. Nej-

lysejší; koen ozimý, jako pedešlého; lodyha na 1—3'

wysoká , pímá, zprohýbaná, wtwitá , dutá, nahoe
brázditá ; listy koenowé 3krát, lodyhowé 2krá wyštér-

bené ili peenosené : úkrojw uejilých aneb elip-

tiných, oslraunkých, na zpodin klínowiiých, stíhano-
zubatých, na líci t.lkwélvch, z erná zelených, na rubu
mnohem bledších, lesklých; okoliky mnohopramenné
husté, nadduté ; pokrywka o listech 5 auzce kopinatých,

hrotitých, pokryweka o tolikéž šídlowité zakonitých;
kwéty bélawé; plody hnédé. — Na místech stinných w
Kanad až do Pensylwanie. Kwéte w ervvnu až do
srpna. '^.

Koen cliufi ostrokoenné, ponkud jako celerowé potebuje

se w Americe sewerné proti rozdílnjui diorobáui, obzwlášt proti

ujímání od wetrw podiodícímu.

Anjelika. Akciiangelica. Engelwurz.

Kraj kalichowý králce ózuhý. Plátky eliptiné, ce-

lé, zakoníte, s koncem vvekiweným. Dwojnažka po
hbetu písmaknutá, podlé šwu obak dwojkídlá. Nažky
se šnorky tluslaunkými, kýlatými ; 3 hbetních wywý-
šených, 2 poboních w kídlo dwakrát širší rozšíených.

Semeno s obplodím nespojené, prosté, wšude pokryté
mnohými praužkami. Semenice 2dílná.

A. lékaská. A. oíllcinalis Hojfin, Angelica Archan-
gehca Lm. FL dan. t. 206. Plmk t. 197. Haijn. 1. t. 8.

Diisseld. 9. t. 14. 15. PFagn. 2. /. 215. 2 i 6. Angelica

officinalis Mocnch. Anjelika wtší Mat. Háj. 351. — TFel.

424. Janoklika. Koen tlustý, nejasiéji pekausnutý, s

mrcasy dlauhými, hndý, plný mléka žlutawého ; lo-

dyha pímá, 4— 5' wysoká, dole I— 2" tlustá, oblá, bráz-

dowaná, lysá, nahoe wéiewnalá; listy 2— 3krát uyštr-
bené : úkroje složené z 3— o úkrojkw wejiiých anebo
wejitokopinaiých, ostrých , stíhaných , nestejné oste
pilowanýcli, lysých;, s koneným Slaloným anebo na

tré klaným, dole klínowité, s poboními asto 2laIo-

nými, dole nestejnými; listy lodyhowé mén složené,

hoení dwakrát, nejhoejší jednoduše trojené, sedawé
na pušwách pcwclikých, bichat ualauklých; okoliky
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weliké , siln w\puklé, zakulatrlé, husto, hojnokwté,
praiiienw ]))riiy<h; pokrywky chudolupenné, padawé;
pokr\\veky z lupinkw mnohých, kopinaté sídlovvitjrch,

co slepecky dlauh}ch aneho kratších, po odkwlení pa-

dajících ; kwiy zeleuawé ; dwojnažky 3 — 4" dlauh,
barwy slámowé. — Na místech wlhkych , bahnitých,

podlé potokw, hor a nížin Europy prostední a sewer-

né. Kwle w ervvnu & hpnu. '4-.

Koen dmtná a zapádiá koením oste a hoce, obsahuje mno-
lio silice a pryskyice, tudyž w lékastwí, ohzwlástu dobyt/in, wý-
borný prostedek (rndix Ani/elicae). Jindá k témuž cíli potebowali
na a semeno. Mladé rostliny na sewerii jedí. Z koenu možná tá-

hnauti nápoj líliowý, silný'.

A. dolubzná A. decurrens Lcdeb. Wehni podobná
pedešlé, liší se ale, že úkroje lislw lodyhowých wy-
šiptané nebo protisené mají úkrojky podlauhlé nebo
wejilopodlauhlé, zakoníte, dol bžící. — W scwerné
Asii.

Koen jej/ potebuje se jako anjeliky lékaské.

A. emohnédd. A. atropurpurea Hoffm. Angelica

atropurpurea Lin. A. sylv. atropurp. Com. t. 199. Koen
mnoholetý ; lodyha sííhowá, solwa zilauští ramena, du-
tá, welwitá i se apíky jínowatkau ernorudau a siwau

pokrytá ; listy obšírné, tmawe ili erné zelené, na ru-

bu bledší, lysé, dwakrát wyšlérbené : ikrojw obyejn
sedawých, podlauhlých, dole zaužených, nálalokatých,

pilowaných zubami na konci bílými ; okolíky weliké,

silné nadduté, bezpokrywené
;
paprsky brázdilohranalé;

pokryweky z lupinkw 12 šídlowitých, zdélí okolíkw
polokulowatých ; kwéiy pínachowé, wn narezawélé

;

nadnélí a tyinky zelené. — Na wlhkých místech

po horách w Kanad až do Wirginie. Kwte w lípnu a

srpnu. "H-.

Koen vvelmi koenný dosazuje w Americe sewerné anjelika

naši ; kiw mli ji za jedowatau.

Podadí 7.

SMLDNIKOIFITÉ. PEUCEDANEAE.

* MORAINA. OpOPANAX. OpOPAMAX.

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky zaokrauhlé, celé,

nadninuté, s lalkem ostrým. Obnlí široké, tlusté.

Cnélky nejkratší. Dwojnažky po hbetu ploskosmaknu-
té, krajem rozšíeným, wypuklým obraubcné. INažky
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o 3 šnorcích hbctnírh niowiiych , nejtenších , po-
boních žádných anebo od kraje sotwa rozeznaných.

Biázdy s prauikarai 3, bicho se 6— 10. Semeno smá-
knuté.

M. obecná. O. Chironium Koch. DUsseld. 17. t. 1 1.

Laserpilium Chironium Lin. Pastinaca Opopanax LÍ7i.

Plmk t. 228. Gouan ill. 1. 14. IK et Kil. himg. t. 211..

Siblh. t. 288. Schk. t. 76, Koen prezimující, žlutawý,

zllaustí ramena ; lodyha pímá, 6— 8' wysoUá, oblá, na-

hoe neprawidelne hranatá, lysá, dole jednoduchá, naho-

e wtewnatá : wétwí nejastji stíny ch, nkdy stída-

wých anebo peslenných, takže dohromady lata powstá-

wá > listy koenowé jednoduše wyšlrbené, 3—51ístkaté,

lodyhowé dolení a prostední dwakrát wyšlrbené: úkro-

je konené kopinaté^ dole srdité, bu lalokem na a-
pík pirostlé jakoby dol sbíhawé nebo poídku oddle*
né, koenowých dolení apíkaté , oste zejkowané,

na konci tupé, syt zelené, obak šerpiwé j listy hoejší
zponenáhla se umenšují dle welikosti a jnnožstwí líst-

kvv, takže nejhoejší toliko pošwy zstawují ; apíky a

jejich díly mrtnaté, listvv koenowých dlauhé, kratší lo-

dyhowých doleních, žádné hoeních neposteden se-

dících na pošwách ; okolíky na stopkách mírn dlau-

hých, 10— I2pramenné, nadduté, ídké; pokrywky z 1—
2— 3 lupen kopinatých, t)strých, lysých jako prameny
a stopeky ; pokryweky chudolupenné, kratší stopeek;
kwty drobné, žluté. — ^^a pastwinách wýslunných we
Francii, Itálii, Sicílii, Chorwalsku, ecku. Kwte w er-
wnu a lipnu.'4-.

Z koena a lodyhy dole nafznntýdi prýští se sfáwa, ježto w
klejopryskyfici kfehne a w lékárnách opopanax slowe ; naskýtaje se w
kusecji co wlaský oedi welikých, žlut erwenýrh, od nejdáwníjšícli

as w lékastwí užitená ; nejwíce jí pricliází ze Sýrie.

LoCiDLo. Fkrula Steckenkraut.

Kraj kalichowý krátce bzubý. Plátky wejité, ce-

le, zakoníte koncem wzestaupawým anebo wehnutým.
Dwojnažky po hbetu plohkosmaknuté, po kraji rozší-

ené. INaiky o 3 šnorcích niowitých, 2 poboních ne-

patrných, w kraj rozšíený pecházejících. Traužky w
brázdách hbetních 3 nebo ncnožší, na biše 4 anebo
pemnohé. Semeno smáknuté. Semenice 2dílná.

L. sicilské. F. Ferulago Lin. F. nodiflora Jactf. aiisf.

app. 1. r). F. latiore olio Moris. ox. s. 9. t. 1.5. Lob. ic.

t. 779. Koen dlauhý, hndoerný ; lodyha pímá, zwýší
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mužp, pln:^, nahoe wtwomi preslcnnýnii nebo dwojat-
nými ídko ojedinlými rozdlená, oblá, prauhowaná; li-

sty mnoho- (4— ;))krát wystrbené : úkrojw na apíku se

kižujících, rozcwených, jednoduchýcii, árkowilých, špí-

dlatých, jako celá rosllina nejlysejších i listy koenowé
apíkaté, lodyhowé dolení podobn rozdlené, na po-

šwách sedawé, odtud wzhru zponenáhla se umenšující

a složenosti pozbýwající ; okolíky konené, wtší tebas
17pramennó, králkoslopkaté, aurodné, obojakd, poboní
menší na stopkách mnohem delších Í2— 13pramenné,
samí, neaurodné

;
pokrywky lupenw mnohých, kopina-

tých, ostrých, podhnuiých ; pokryweky též z mnohých
lupínkw podhnutých, kopinatých, ostrých; kwty žluté?

dwojnažky ^W" dlauhé, rezawé. — Na pahrbcích wýslun-

ných w Ewrop stedomoské, w Sedmihradsku, Hali-

i. Kwle w lipnu a srpnu. "4^.

Koen silného zapaím má ninolio mléka a potebuje se proti

zimnicím. Domuíwali se, že od ulio pochodí gulbán.

L. obecné. F. communis Lin. F. nodiflora Lin. Sibtk*

t. 279. DoíL p. .321. /. 1. Lob. ic t. 718./. 2. Riv. pcnt.

1. 9. Lodyha pímá, 5— G' wysoká, oblá, na dél autle prau-
howaná, naplnná denm mkkým, lehkým, dole na palec

tlustá ; listy mnohokrát wystrbené : oddíl hlawních na
apíku kižmo stojících, úkrojw árkowítošltinowilých,
bwných, ostrých, nejodstálejších ; okolíky konené ili

prostední skoro sedawé, I4pramenné, aurodné, obo-
jaké

,
poboní na stopkách mnohem delších, stíné

nebo stídawé, nkdy prorostající, wynikající z úžla-

bíka pošew naíauklých, bezlistých anebo list mén slo-

žený nesaucích, nesaucí kwty drobnjší, samí, jalowé }

nažky ó'" dlauhé, h'" široké : — ÍNa pahrbcích wýslun-
ných Ewropy stedomoské, též w Lusitanii a Wauri-

tanii. "H"
Lodyhy suché |)otebiiií ku káráni we školách, ku dlažkám na

zlomeniny; den zponenálila duiitnající místo traudu ; den mlékem
žlutáni naplnný, semena a koen w lékastwí prostonárodním.

Z/, ertoxvo Itjno.Y . Assa foetida TJn. Plenic 1. 203.

Diisscld. 18. l. 16. Assa foetida Kaempf. 1. 3o6. Koen
mnoholetý, weliký, tžký, jako paslynákowý wn erný,
w pd hlínaté hladký, w pískowé nerowný, swraskalý,

jednoduchý, obyejn kolmojdaucí, na hoe uprynau z

wláken hndých opatený , u wnii bílý a [)lný šáwy
smradlawé a siln esnekem zapáchající ; lodyha pímá,
oblá, zciinná, I'/? sáhu wysoká, dole 2" w prmru
tlustá, denm bílým haubowilým naplnná, nahoe na má-

47
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wvsterhenó : ikroje obak 1— 2, protisecnot liobolnalé s

i'ikio)ky podlaiililvnii, lupýnii, 3" dlauliýnii, 2" širokými:

lisly lodyhowé žádné a dosazeno pošwanii ; okolíky na

stopkách pídowýcli J ^ — 20pramenné ; okolíky 4— (>-

pramenné, 2" dlauhó : pokrywka a pokryweoky nižádné:

kwty drobné, žlulawé bílé ; nažky hnédé, horké, e-
snekem slab zapácliíijící. — W Persii a podlé ínské
zdi. Kwéte w erwnu a lipnu. '^-.

Koen prý dospíwá k welikosti a stítrí ClowPka ;
roní jest

ztlauští palce, w )>rostr»<lníin wPkii co rameno tlustý a we ^(twrH^iu

roce teprwa dáwá pryskyici, erloivijin lejnem iiazwanau. Sáwa z

ran jelio se prýštící jest blostná, mastná, smetan ))odoI)ná, na wzdii-

rliii tiilinaucí a tmawnaiirí a silnji smrdící nežli do Kwropy pTi-

we/ená , t. kwentík silnji nežli 100 liber w lékárnách. Kwroiiané

mají /Úpách té klejoi)ryskyiice za linusný a ji toliko w lékarstwí

potictmjí ; Asiaté ale netoliko oblibují sobe ji pro zápach dle je-

jidi domnní píjemný, anobrž ji jedí s welikým zalíbením a nuzýwa-

jí pokrmem božským.

L. perská. F. persica ffilld. AnJr. rep. l^ 5.')S.

Bot. viag. t. 209(3. IFngn. 2. f. 168. Koen thistý, plný

sáwy iidékovvilé, silné esnekem zapáchající; lodvha 3 —
4' wysoká, pí-íiná, brázditá, toliko ncjdoleji listnatá, oblá,

sivvá , ostatn odéná skoro pauze po.šwami dulýnii, na-

hoe na wélwe peslenené, kwtonosné rozdlená : lisly

koenowé (5— (5) weliké, ponaprostrené, podepené o a-
piky, na líci ploché, na rubu piíkýlalé, obak náchhipalé

a siwé , mnohokrát wyširbcné : ikroje popodálné,

dol bžné, prolisecné : iikrojkiiw cárkowilokopinalých, 7.

pedu rozšíených a stíhaných; pokrywka a pokrywe-
ka žádná ; okolíky konené, sedawé ze 20— 30 papr-

skw složené a obklíené obyejn 3—H okolíky stop-

katými, menšími, jalowými ; kwty krátkostopkaté
;
plody

z hndá žluté. — VV l*ersii. Kwtc w lipnu a srpnu. V^.

Od toíio rodu picJiází zpsob Certowa lejna, Jíndá od nho
odwozowali klejopryskyici sntjnpén. kteráž nepodiybn jest plodinnu

jiného rodu téliož; j)okolení, jehož koen zapáchá sagaj)énem.

OŠÁK. DOREMA. OSCHAKPFLANZE.

Kalich po kraji nezubatý. Plátky wejilé s lal-
kem wehnutým. INažky jak u loidel, we brázdách ale 1-

praužcné. [Nánlí íšowiié.

O. amoniany D. amnioniacum Don. Ferula ammo-
niacum Szowic F. ammoniCcra Lam. Peucedanum amnio-

niacum N. v. E Jmním podobá se morain obecné.

Wšude obrosily chlupy mkkými, žlázatými ; listy skoro
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2" dlaulié, apíkalé, skoro dwakrát. wyšlorbené: úkroje
slríhanoprotisenó, hoení slíkawé ; lalokuvv I —5" dlaii*

hýcli, ''z— 2" širokých, podlouhlých, kolcem ukone-
ných, celých, porídku piílalokaiých, ko/owitýcli ; okolí-

ky prorostající, wtetvnatéí okolíky kulowaté, králko-
stopkvTté, asto hroznné, kratice vvlnkaté

; pokrvwka á
pokryweky žádné; kwly winau zahalené, bílé 5 zuby
kalicfíowp pemalé

; plod wajený , silné smáknutý,
krajem širokým ohranhený,— W sevvcrné Persii a Ar-
ménii. T^--

Celá rostlina jest ])ln;i .šlúwy ijilékowité, ježto ze .s(oi)ek n
Iiraníeniiw, okolíko\v>rli se wyprvsfiijo a na wztiucliii wysýcliá w Klojo-

pryskyrici nmouinl-cm w lékárnách nazwanaii, w kusech žhitaw h-
lýih se naskytiijící, ImusnS za|):ul»ajíci' a rluitnajírí, z pryskyice,
klowatiny a siiice složenaii. W lékaístwí dosawáil vve w:'>/,iiosli.

SmldiNík. Peuckdanijm. Uaaustkanc.

Kraj kalichowý ózubý , nkdy nepatrný. Plátky

obvveiilé, zaužené vv laluek wciinulý, wykr<íjené nebo
pícelé. Dwojnažka po hbetu ploská nebo okowii
smáknutá, krajem ro/síenoploským obklíená. INazky

se šnorky pístejn odlehlými: temi prosledníuíi nio*
witými, dwma pohonínia nepatrnjšíma, kraje rozšíe-
ného se dolýkajicírna nebo do nebo pecházejícíma. Se-
meno z pedu ploché. Brázdy I— Spraužkowé

;
praužky

bišní povvrchní. Semenice 2dílná.

S. ohrcnij. P. oíTicinale Lw. Plenk t. 180. Schk. I,

f;3. Hnyn. 7. 1. 4. Jelení koen Mal. Háj. 234. b.— Wcl.

282. Koen wetenowitý, hrbolatý, na nkolik stewícfl

dlauhý a nékdy co rameno lluslý, ernavvý, u wnit l)ílý

se šfawau žlutau ; lodyha pímá, 3 — O' wysoká, plná,

oblá. pcmlce brázdowaná, nahoe siídawé wétewnatá,
jako ostatní dílovvé nejlysejší; listy ptkrát trojdílné:

likroje árkowité, obak ztenené, 3" dlauhé, 2 " široké,

poboní nerozdlené, nejcelejší, konené trojdílné ; ko-
enovvé a dolení lodyhowé na apících oblých, árko-
n'aných, hoení 2krát nebo I krát trojdílné, na pošwácli

f.edawé, nejhoejší jednoduché; okolíky 11 — 30pramen-
né, rowné, pramenw lysých

;
pokrywka pítrojíupenná,

|)adawá
;
pokryweky í lupínkw mnohých šttinowi-

tých : kwty žluté ; stopeky dwakrát nebo tikrát delší

dwojnažck wajených, auzce obraubcných, hndých, na
biše 2praužkowých. — Na lukách wlhkých a stinných

l']wropy západnjší. Kwte vv lipnu a srpnu. H-
47*
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Ken ziipácli^ a cJiutná nppMjemnS, taktéž i naí ; druhdy se

potebowaly w lékastwí, nyní ješt w dohyt/ia ; sfáwa pryskynn:i

nu jae z ran do koenu udlan^di se prýštící jest žlutá a potebo-
wala se jako amoniak.

S. srník. P. Cervaria Cusson. Athamanta Cervaria

Lin. Jacq. aust. t. 99. Selinuiu Cervaria Lin. Cranlz. aust,

t. 3. y. i. Libeek jeleni. Srní koen Mat. Haj. 2.'ió. —
TFcl. 282. Koen tlustý, wtewnatý, erný, u wnit bla-
wý, se šawau žlutawau ? lodyha pímá, 2— 4'wysoká, na-

hoe pívvtevvnatáj oblá, aulíe brázdowaná , tupohraná,

jako ostatní díly nejlysejší > listy koenowé woliké, na

rapících dlauhýcii ^ brázdowanohranatých, dwakrát wy-

šlrbené, siwé : úkrojw wejitých, dole wn ušatých,

hoejších splýwawých , zubatých zuby hrotitými; listy

lodyhowé dolení podobné, menší na kralických rapí-

cích, nejhoejší pometající a toliko pošwy zstawující

;

okolíky dlauhostopkaté, 12—2ipranienné, rowné, lysé;

pokrywka z lupenw mnohých, podhnuiých, kopinaiých,

dlauze šídlowit ukonených ; pokryweky též z lupín-

kw mnohých, šttinowitých ; kwély bílé; dvvojnazky
2'" dlauhé s praužkami na biše rovvnobéžnými. — !Na

pastwinách wýslunných Ewropy prostední a na Pyre-

nejích. Kwét w Upnu a srpnu. "Ij-.

Koen a semeno wonné a lioké nyní w dobytím lékastwí

se užíwají.

S* bediTiíkotvitý . P. Oreoselinum Cusson. Athamanta
Oreoselinum Z,m. Jacq. aust. t. 68. Plcnk. t. 186. Schk. t.

t, 64. Hayn. 7. t. 3. Dusseld. 18. t. 17. Koen mrkwowi-
tý, 1' dlauhý, co rameno tlustý, wn žlutý, šfawau mlé-

kowitau naplnný; lodyha pímá, 2— 3' vvysoká, oblá,

árkowaná, plná, jako ostatní dily nejlysejší, wétewnatá;

listy tikrát odlehle a podhnutorozewené wyšterbené

:

úkroje obdálné , wejilé
,
protisené nebo stíhanozu-

balé, lesklé, se zuby krátce zakonitohrolitými ; listy

koenowé na dlauhých rapících, lodyhowé dolení na

krátkých, nejhoejší sedawé; okolík mnohopramenný

;

pokrywka z lupenw mnohých, kopinatých, ostrých,

podhnutých ; pokryweky z lupínkw mnohých, árkí)-

wiiých; kwéty bílé; dwojnažky 2'" dluuhé; praužky
bišní píkrajní oblaukowité. — Na pastwinách chlum-
ních Ewropy prostední a na Kawkazu. Kwte w lipnu

a srpnu. Tf-

Koen hoký a koenný potebuje so w lékastwí dobytím.



r 743

Jakwa. Thvsselikum. Olsekick.

Praužky bišiii pikryté obpiodím. VVšecko ostatni

Ijnko u snildniku.

J. bahni. T. palustre Hoffm. T. Plínii Sprcng. Scli-

Inuni paluslre hin. S. sylvestre Jacq. aasl. t. 152. Peuce-
danum sylvestre Dccan Koen wetcwnalý, hndý, plný

jiniéka ostrého ; lodyha pímá, 3— 5' wysoká, oblá, bráz-

jdowaná, dutá, jako ostatní díly nejlysejší; listy weliké,

Urikrál wyštrbené : úkroje wejité, hluboce protisené

:

[likrojkw árkowit kopinatých, zakonit hrotitých, po
jiraji šerpiwaunkých ; listy koenovvé dlauhoapíkaté

;

[todyhowé zponenáhla kratšeji, nejhoejší na pošwách
[t^cdawé ; okolík ze pramen mnohých, šerpiwaunkých?
jpokrywka z lupenw mnohých, prostých, nestejn dlau-

||iých, árkowit kopinatých; pokryweky podobné, nk-
teré delší stopeek, po kraji} jako pokrywka šerpiwaunkó ;

kwty bílé; dwojnažky VH" dlauhé, 2'" široké, barwy
slámowé, na hbetu nahndlé; obplodí hust korkowíté,

na biše tlustší a pikrýwající 3 praužky. — Na lukách
bahnitých, podlé rybník, píkopw Ewropy, obzwlášt
sewcrné a wýchodní. Kwte w lipnu a srpnu. "4-.

Koen a na plné šfáwy mlékowité, ostré, zapácliají, obzwláštS
prwDÍ, terebintinaii, cliutnají horce, oste ; dnilHly se potebowaly
proti padaucnicí ; w Rusku koenu užíwujf místo zázworu ; Loparowé
jej prý žwjkají.

WsEDOBR. Imperatokia. Mkisterwurz.

Kraj kalichowý nepatrný. Ostatní wšecko jako u
smldníku.

W. horní. I. Oslrulhium Z,m. Plenk t. 2 li. Schk.

t. Ti. Lanu t. 199. /. I. Hayn. 7. t. 15. Dlissdd. 12.

1. 1. PTapi. 2. e. 237. Wšedobr Mat. Háj. 230. h.— -

Wcl. 275. Koen mnoholetý, wálcowitý, tlustý, krátký,

krauzkowaný, hndý, u wnit špinaw bílý, bez upryny,
pazaušky wypauštjící ; lodyha pímá , 2— 3' wysoká,
oblá, plná, brázdowaná, jako ostatní díly lysá, píjedno-
duchá ; listy koenowé weliké, dlauhoapíkaté, dwakrát
Irojenorozseknuté : úkrojkw širokowejitých , dwakrát
pilowaných

, prostedních na tré klaných , poboních
wn na dwé klaných ; listy lodyhowé welmi malé, seda-

wé na pošwách obšírných > okolíky obšírné, mnohopra-
monné; pokrywka a pokryweky chudolupenné, prwní
lupenw kopinatých, podhnulých, širokmázdít obrau-

boných, druhé lupenw árkowiloniowitých co slqpe-
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ky dlauhýcli ; kwly drobné, bléj dwojnažky zaokrou-

hlé, i^li" dlauhé, 2'" široké, rusé, na brbetu nahnédlé.
— !Na chlumech ewropských. Kwéte w erwnu a hpnu.'4-.

Koen weliiii koenný, w jae plný' Sfáwy z.iliorklé, ostré, b£-

lawé, na wzduclm žlutaaiicí. Potebuje se jako aiijelikowý obzwlášt
W lékastwí dobytím.

MiKÍCnÍK. BuBON. liUBON.

Kraj kahchowý nepatrný. Plátky obwejilé, celé s

lalkem ostrým , nadwinulým. Dwojnažka po ht^betu

okowit smáknutá, krajem rozšíeným obraubená.
INažky se šnorky stejn odlelilými, 3 prostedními ni-

owilými, 2 poboníma w kraj rozšíený pecházejí-
címa. Praužky celé semeno pikrýwající, na hbetu 4,

na biše 2. Semenice 2dílná. Semeno wypuklaunké, z

pedu ploché.

M. pryskyiinalíi. B. Galbanum hin. Herm. lu^d. t,

16-'i. Jacq. h. vindt '6. I, 3G. Plenk t. 135. Was;n. 2. t.

165. Ke wyšší muže, vvždycky zelený, siw jínowatý
;

listy dwakrát trojené rozsekané : úkroje klínowité ko-

sotvverené, na konci stílianozubaté, konené 21alo-
né ; okolíky weliké a rowné, mnohopramenné ; pokrywka
a pokryweky z hipenw mnohých, árkowitých ; kwéty
ze žlutá zelenavvé ; dwojnažky vvejité, 3"^ dlauhé. — INa

Pedhoí dobré nádéje po pahrbcích, Kwie w srpnu. "4-.

Doinníwali se, že od toho ke pochodí klejopryskyice gal-

banunt nazwaná.

Kopr. Anethum. Dill.

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky zaokrauhlé, celé,

wewinuté, lalkem pítwereným, wyíznutým ukon-
ené. Dwojnažka po hbetu okowit smáknutá, kra-

jem rozšíeným obraubená. Nažky se šnorky stejn
odlehlými, niowiiými: 3 prostediiín)i oste kýlatými,

2 poboníma nepatrnjšíma, w kraj mízejicíma. Prauž-
ky široké, w brázdách ojedinlé a je docela wypliiují-

cí, na biše dwojatné. Semeno wypuklaunké, naped
ploché.

K. obecný. A. graveolens Lin. Blah. t. 54 5. Pleyik

t. 215. FL (lan. t. 1572. Hayn. 1, t. 15. Kopr zahradní
Mat. Háj. 226. -— Wel. 269. Koen letní, tenký, wete-
nowiiý, mrcasatý, wtewnatý, blawý ; lodyha pímá, 2
— 3' wysoká, oblá, hladká, tmawozelen a bíle praužkowa-
ná, jako celá rostlina lysá, nahoe wtewnatá í listy ti-
krát wyštrbené, mnohodílné, tmaw modrozelené ; ú-
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krojkuw árkovviloniowitýoli, ostrých, belawo hrolitých,

na líci brá/,(ii6k;íu na dél opalenych; pošvvy podlauhlé,

širokoiiiáz,dre obraubené , uaboix' wykrojené } okolíky

konené, weliké, ploché, peinnohopranienné
;
pokrywky

u pokrywecky nižáJnó ; kwly žiulé ; dwojnaZky 2

—

Ž^l"
dlaulié, linaw hndé, se šnorky a kraji svvétie hn-
dými nebo nárusýini. —- Na rolích Kwropy jižné, okolo

Aslrachanu, w Llj^yptu," nyní po celé Kvvrop se sází, a

ludy nkdy se wyslhujc na runiiálé. Kwle w erwnu
a lípnu. U.

Naf kwtaiící potebuje se co kiicliyfíské koení ; semeno (ko-

prowéj w lékurstwí podobá se úinky swýiiii kmínu.

K. indskij. A. Sowa Roxb. Náramn so podobá pe-
dešlému, liší se ale okolíky nadduljšíini 5— lópramen-
nyinia plody plošejšími, podlauhlowajeonými, skoro nc-

obraubenými. — W Indii wýchodní.

We wlasti swé potebuje se co koení na jídla a w lékastwí.

Denka. Pastinaca. Pastjnak.

Kraj kalichowý nepatrný nebo nejdrobnji zubatý.

Plátky zaokrauhlé, celé, nadwinuié, s lalkeni širokým,

wykrojeným. Dwojnažka po hbetu ploskosmaknutá,
krajem rozšíeným obraubená. (Nažky šnorkw nejlen-

ších, 3 prostedních stejn odlehlých, 2 poboních kra-

je rozšíeného se dotýkajících. Praužkv ái'ko\viié, sol-

wa kratší šnorkw, w brázdách ojedinlé , na biše
2 nebo ninožší. Semenice dwojdilná. Semeno smá-
knuté.

D. obecná. P. sativa LÍ7i. Koen ozimý, wetenovvi-

lý, blawý ; lodyha pímá, 1— 3' wysoká, brázdowano-
hranatá, šerpiwaunká, plná, wtewnatá : wtwí hoejších
nkdy stíných a peslenných ; listy wyšlrbené, na lí-

ci lesklé, na rubu nic, po zebrách pýilé, dolení a-
píkaté : úkroje wejitopodlauhlé nebo podlauhlé, tupé,

zejkowané zujjami krátkohrolými, poboní dole lalokalé a

trojenorozseknuié, konený na tré klaný ; listy hoeni
sedawé na pošw podlauhlé, po krajích wewinuté : úkrojw
podlauhlokopinatých, ostejších a osteji zcjkowaných,

mén lalokatých a rozsekaných; nejhoejší pošwy bezli-

sté ; okolíky obšírné, ploché, složené z mála nebo mno-
ha pramen šcrpiwaunkých ; pokrywka a pokrywecky
žádné nebo I -21upenné, pršiwé ; kwty žluté; dwojnaž-

ky vvcluii suiuknutc, okrauhlowajené, 3"' dlauhé, na-
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hnedle nisó, na hbetu s prau/kami 4, na hišc 2—4,
lenkymi, Iniawohndymi , powrchnínii a tudy pepalr-
nýnii. — Na lukách a obdlaných místech po celé

skoro Kwrop a sewerné Asii. Kvrte w lipnu až do
záí. 5 •

Rozeznáwají se dwoje odroilky :

«) LnuH/\ koene tenkého, listiiw pyritech. Riv. penU t. 6.

/S) Zahradili, koene iiinolieiu silnjšího, listiiw lysých, na líci

lesklých. Fl. dan. t. 1206. Plenk t. 227. Schk. t. 76. Haijn. 7.

t. 816. Fustynák, pastrnák, paštrnák, denka. Koen posledního

odrodkii býwá wetenowitý nebo kulowitý, zapáchá mrkwí, chu má
sladkau, koeunau, a jí se co zelenina. Listy, obzwlúSt mladší,

dobrá píce.

D. rozsekaná. P. Sekakul Riiss. P. dissecta Vent. ctls,

t. 78. Tordylium suaveolens Dlil. Sekakul Rauw. Moris.

ox. s. 9. t. 4. f. iiU. Koen tlustý, wn šedý, u wnil
bílý; lodyha 'i' wysoká, oblá, wleivnalá, pýíkowaná

;

listy wyštrbené, pýíkovvané: úkroje protisené, stí-

hané, tupé a nestejn zubaté; stopky huaté; pokryvvka

žádná, pokryweky 1—21upenné ; dvvojnažky wejitoo-
krauhlé. — W Sýrii, Egyptu.

Koen má welmi chutný, a proto we wlasti se Sfází a jídá. Slo-

we tam sekakul.

BoLŠEWNÍK. Hkracleum. Heilkradt.

Kalich ózubý. Plátky obwejoité, wykrojené, s la-

lkem wehnutým, wnéšné asto wtší, paprskující, roz-

klané. Dwojnažka po hbetu ploskosniaknutá, krajem
rozšíeným obraubená. Nažky šnorkvv nejtenšich, 3
hbetowých, stejné odlehlých, 2 poboních ku kraji roz-

šíenému piblížených; praužky hbelní 4 vve brázdách o-

jedinélé, bišní asto 2, wšecky kratší nežli nažka, kejo-

witá. Semenice 2dílná. Semeno smáknuté.
B. obecný. H. Sphondylium Lin. Plenk t. 177. Schk*

t. 67. Hayn. 7. t. 10. ÍNedwédí paznehl Mat. Háj. 234.
— We.l. 281. Brš. Koen stewíce zdélí a prstu ztlau-

stí; lodyha 3

—

\' zwýší, pímá, brázdowané tupohraná,
po hranách bradawinatá, a z bradawiek šttinatá, du-
tá; listy šerpivv srstnaté, wyštrbené nebo hluboce
protisené: úkrojw 3—olaloných, s lalky stíhano-
zejkowanými ; listy nejhoejší toliko 2laloké, ostatn ja-

ko dolení ; apíky list koenowých a nejdolejších lody-

liowých dlauhé, odiud wzhru se zkracují, takže ncjho-

oji listy na pošwách sedí; pošwy nalauklé a apíky jako

lodyha z bradawiek šttinaté ; okolíky koniiné, obšír-

né, paprskující, rowae, z pramenuw mnohých, šerpi-
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waunkýcií
;
pokrywkn žádnÁ, pokrywccky ái kowitostti-

nowilc ; kvvty l)ílé, nkdy na dn se škwrnama zelenýma,

nebo celé bled zelené nebo ržowé, na okolíku po-

krajní s plátkem wnšným mnohem delším ; wajeník
pýiiý; dwojnažky 3'" dlaulié, a skoro takiéž široké, ru-

sé, lysé, s hndými praužkami. — Na lukách po celé Ew-
rop a Sibii ai na Unalašku. Kwte w erwnu až do
podzimu. ^.

W Itikáili jest obtížnau bnrení. Ko?en ostrý, koenný a seme-

no ppotiwne zapáihající jakož i naf slahší, zasladlá, dnilidy w léka-
stwí l)yly užitený. Poláci užíwajt nati w pokrinedi, obzwlášt w po-

lévkách (baršf). KuuiCadáli a Litwíuovsé dlají též z nati silný

nápoj.

Proinriiije se s laloky lístowýini užšími, delšími (H. elegaos

Jacq. aust. í. 175).

«

ZaPALI{!kA. ToRDYLIUM. ZlRMET.

Kraj kalichowý ózubý. Plátky obwejilé, wykrojené, s

lalckcm wehnulým, wnšné paprskující, rozklané. Dwoj-
nažka po hbetu plochosmaknutá, po kraji obrubau
ztlustlau swraskalopahrbkatau obklíená. Wažky šnor-

kiMv nejauilejších, 3 hbetních stejn odlehlých, 2 po-

boních piléhajících k oljrub anebo jí pikrytých.

Brázdy I— nebo mnohopraužkowé, bicho 2— i wíce

praužkowé: praužky árkowité. Semenice 2dílná. Se-

meno smáknuté.
Z. obecná. T. oíHcinale Lm. Plaik 177. Sibth. t.

267. Koen ozimý, tenkovvetenowitý, rozwtwený, mr-
casalý, nahndle rusý, wypaiištjící nkolik lodyh pí-
mých nebo položených, I '/V vvvsokých, wtewnatých, ja-

ko listy srstnatýh ; listy wyštrbené : úkroj koeno-
vých a doicních lodyhowých wejité, dole písrdité,
nejtupji lalokalozubaté, hoeních lodyhowých kopinato-

árkowité , tupozubé, konené wšech wtší pobo-
ních; stopky nejdelší, šerpiwaunké, brázdovvané » okolík

plochý, jakoby ze 5 lalok wýstediwých složený, 8—
lOpramenný; pokrywka z lupeninv árkowitošllinowi-

tých, okolíku kratších, sehnutých; pokryweky podobné,
nestejn dlauhé, wnšné kwtw delší ; kwty bílé; plát-

ky wnšné kwtw krajních na dwé rozklané : laloku

jednoho ncjwlšího obdiauhlého, nejtupjšího: dwojnaž-

ky zaokrauliicné, sotwa 1'//" dlauhé, s obrubau tlustau,

wraubkowanau, blawau, hbetem nahndlým, šerpi-

waunkým. — W Lusitanii, Gallii. Itálii, Dalmácii, ecku,
též Anglii na policii. Kwte w erwnu. Q.



748

SlabC koenná, dnilidy w lékastwí užiteCná ; iiiladaii na jedí

zu salát.

Podadí 8.

TIMOJOJVITÉ. SILEUI^KAE.

TlMOJ. SlLEK. HoSHkCmMEL.

Kraj kalichowý ó/.iibý. Plátky ohwejóilé, wykrojc-

né, s lalkeiu wehnulýni. Dwojnažka po hbetu eoc-

kowit smáknutá. INažky se šnorky niowítými, wywý-
šcnýuii, tupými, prwotnich 5, jichžto krajní 4 obrubují,

wedlejší 4 uiéné wystáwající. Brázdy pod šnorky pr-

wotními Ipraužkoué.

^
T. orlickolistif. S. trilobuni Stop. S. aquilegifoHuin

Gacrt. t. 22. Laserpitium aquilegifolium Jacq. aast. 1.

141. Koen mnoholetý ; U>dyha pímá, 2— 6' wysoká,
obhí, plná, aulle brázdowaná, jako ostatní dily nejlysej-

ší, nahoe wetewnatá ; listy koenowé weliké, orlíkowým
podobné, dlauhoapíkaté, s apíkem dwakrát na tré roz-

dleným, jehož každý díl nese úkroje ti, na koneném
oddlené, s úkrojem prostedním apíkalým, dole srd-

itým, na poboních spojené w ukroj na tré klaný

:

úkrojky konené opt na tré klané, tupé a hrubé i tupé
zubaté, hrotité, poboní toliko hrubo- a tupozubé, též

hrotité; listy lodyhowé dolení na pošvvách obšírných,
nadulých sedawé, koenowým podobné; okolík obšírný,

plochý, mnohopramenný
;
pokrywka a pokryweky žádné

nebo nejhoejší menší, toliko ;Uístkaté neb 31aloké, slo-

žené z lupínk nemnohých, kopinatých, krátkých, prši-

wých ; kwéty bílé; dwojnažky wajené, i"' dlauhé, er-
naw hndé, se šnorky nahnédle rusými, na biše s

praužkami 2—4, širokými, powrchními. — Na kopcích me-
zi kowím w Ewropé a Asii od Ilispunie až na Kanial-
ku. Kvvte w lipnu a srpnu. '^•.

Ozdoljná rostlina, dobe se hodící do zahrad, snadno se má
za hlndijš orlikolisti).

Galbáník. Galbanum. Galbanpflarze.

We wšem podobá se limoji, tolikožo plod má
praužky blízko šw.

G. obecný. G. oflicinale Donn. Té rostliny toliko

semeno znají.

Od ní pryskyice, ijnlbrUt nazwaná, w trojím zpsobu, t. zr-
natý, bodiaíkowý a persky, z aichžto prwuí nejlepší. Západ) jejich
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jest nepíjemný, « liut ostrá a liorká. Sestáwnjí z pryskyice, silice, ^

klowiitiny, sliwowiiiy. wytaženiny a j. JiuJá w lékarstwí welmi wá-

ži'uá, nyní piidiází w ocpamt.

Podadí 9.

SABREJOJriTÉ. CUMINEAE.

SaBREJ. CUMINLM. KrEUZKMMBL.

Kraj kalichowý se zuby 5 kopinatými, šttinowiiý-

mi, nestejnými, stálými. Plátky podlauhlé, wykrojené, s

lalukein welinutýni, pím odstáwajícím. Dwojnažka ze

stran stažená. ÍNažky šnorkw bezkídiýcli : hlawnícli 5,

nifowitých, drobnice mkkoostenných, poboních obru-

bujících, wedlejšich i wíce wystáwajících, kolcatých. Bráz-

dy pod šnorky wedlejšími Iprauzkowé. Semenice sdíl-

ná. Senieno naped poddutaunké, na hbetu nadduté.

S. obecni). G. Cyminum Lín. Plenk t. 192. Schk. t»

80. Hayn. ~. t. 11. Diisseld. 13. /. 7. Kmín krámský Mat.

Háj. 22,j. 6. — ITeL 2G9. c. Kmín ímský ili dlauhý.

Koen letní, tenkovvelenovvitý, mrcasat wlewnalý *, lo-

dyha pímá, */2 — I'/?' wysoká, oblá, brázdowaná, lysá, na

wtwe dlauhé rozsochaná ; listy na pošwách krátkých,

pilehajících, mázdrowit obraubených sedawé, lysé, o-

bvejn tikrát wyštrbené : úkrojw árkowit šltino-

witých, ostrých
,
poboních na listech hoeních asto

2dílnýcln okolíky prolilislé, stopkalé , 3—ópramenné;
pokrywky a pokrywekv delší okolíkw a okolíkiivv z

iupenw árkowit šttinowitých, celých anebo Sdílných ;

kwéty bílé, ržowé nebo brunátné; dwojnazky 3

—

^"'

dlauhé, podlauhlé, na obojím konci ztenené, rusé, še-

dé, šnorky hlawní s koliky krátkými, rownými, wedlej-

ší s hojnjšími, delšími, ponahnutými. — W Ethiopii a

Egvptu hoením, \v Ewrop jižné tu a onde se sází.

Kwte w erwnu a lipnu. ©•
Nažky silnC woiinú, nalioíkle koenné, potebuji w KwropC již-

né a Lewantii co koení do jídel a w lékarstwí. U nás místo nicli

béíe se uyuí anyz.

Podadí 10.

CUlilDLOlVlTÉ. THAPSIEAE.

CuííinLo. Thapsia. Thapsib.

Kraj kalichowý ózubý. IMálky eliptiné, celé, za-
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konité, s koncem wclmuiym anebo wewinulým,. Dwoj-
nažk.i pt) liM)olu sni.iknnlá. [Na.ky s ó šnorky : lilawní-

mi niowitými, 3 prosireclnínii na lirbetu a 2 poboníma
na ploše bišní, s \ wecHejsími náhrbetními, árko witj,'-

nii, poboními blano\vitokí'ídlal)'mi ; kídla celého; bráz-

dy pod šnorky wedlejšími .lpra«ižkovvé ; semenice 2díl-

ná. Semeno ploskosmaknuté.
C. gariránské. T. garganica Lin. Gouan ill. t. 10.

Sibth. t. 287. Koen mnoliolelý, sedy, mrkwowitý ; lody-

ba pímá, "I— 3' wysoká, dutá, nahoe wtewnalá, oblá,

aulle brázdowaná, lysá ; listy obwodem okrauhlowejité,
2— -Jkrát wyštrbené , lesklé: úkrojuw árkowitých, o-

slrých, prodla úžených, po kraji nejcelejších, dolíi bží-
<*ích a stékajících se ; apíky koenowých listw dlauhé,

lodvhowých dolení kratší a pak žádné; pošwy nejhoejší

bezlisté; okolíky obšírné, mnohopramenné : pokrywka
a pokrvweky z lupenw skrowných, prchawých ; kwty
žluté; dwojnažky 6" dlauhé, ó'" široké, dole hluboko
srdit wykrojené, rusé, na hbetu nahndlé. ^ (Na po-

lích po»noských Ewropy stcdomoské jižnjší a Mauri-

lanie. Kwete w erwnu a lipnu. '4-.

Koen plný šCáwy leptawé jako tiirpit siln poCišCuje; potebu-
je se proti wyraženiiiáni a rozehnání otokuw.

C. smradlaivé. T. Silphium Vivian. T. garganica /?.

Dccand. Podobá se pedešlému, takže je mají za jeho

panhý odrodek ; lodvha pímá, oblá, brázdowaná*, listy

wvšlrbené: ijkrojvv mnohodílných, úkrojkw jedno-

duchých, na tré klaných, wšech árkowitých, prodlauže-

ných, obak srstnatých, po kraji podchlípených; pokryw-
ky a pokrvweky žádné; dwojnažky 8" dlauhé, dole

srdité. — ÍNa wrších Cvrenských w Africe.

Viviani se doiiinfwá, že staí od tolio rodu brali híIííhiii, kte-

réž n weliké wážuosti nieli, a proti neníoceni potebowali, jako

nyní Certowo lejno. Klejopryskyici museli z diwokýdi koeniiw do-
bjwati.

6'. hiíafé. T. vilIosaLm. Lem. t. 20G. Pknk 1. 219.

Scilk. 1. 7(1. Lodyha oblá, lysá, hutná, I'/?—2' wysoká,

málo wetewnatá ; listy tikrát wyšterbené i s apíkem
huaté : úkroje podlauhlé, chobotnatoprotisené, nejdo-

Icjší sehnuté ; pokrywky nkdy žádné ; okolíky obšírné,

8— I2pramenné; kweiy žlutawé. — Na wrších w Ewro-

p sledomoské, obzwlášle w iJispanii.

Koen ostrý jako pedešlý potebují jineDowit proti lišejiiin a

jiným wyražeiiinám.



lll.AOfS. LaSKRPITIUM. LA«tRRKRAI)T.
' "^

Kraj kalichowý ózubý. Plátky obwpjilP, wykroje-

né s lalkcni wehniil^m. Dwojnažka po iií-hetu sma*
kmitá nebo piíoblá, 8krídlá, nažky o šnorcicb ó hlaw-

nich niowiijch, wedlejšírh -í, wšech \v kidélko wytaže-

ných ; brázdy pod snorky wedlejsími Ipraužkowéj se-

D)cnice prostá, 2díiná^

fí. širolistý. L. \aúUú\\xm Lin.Jacq. aust t. 146. Plenk

t. 179. Schk. t. 67. Fl. dan. t. Iól3. L. glabrum Crantz.

Koen mnoboletý, tlustý, dlaubowretenowiiy, swélloiin-

dý, uprynatý; lodyba pímá, 2—5' wysoká, tuhá, oblá,

peaulle brázdowaná, lysá, modraw jínowalá, naboe
wtewná ; listy apíkaté, dwakrál wvšlérbené : úkroje wej-

ité anebo podlauhle wejilé, dole srdité, wykrojené,

nejaslji úkosné, nerozdlené nebo konené koenowých
na tré klané, wšecky hrotitozubaté, na rubu siwé a lysé,

nebo wíce méné srstnaté, bu wšeoky apíkaté nebo 2

pod koneným sedawé; listy nejlioejší na pošwách na-

puchlýcb sedawé, méné složené: úkrojku' nékdy kopi-

nalýcb, nczubatýeb? apíkv Ivsé nebo cbhiupkowané ; o-

koliky weliké, ploché, mnohopramenné ;
pokrywka z lupín-

kw mnohých, štélinowitoárkowitých ; kwtY*bílé nebo
erwenawé ; trubka kalichowá pýitá; dwojnažky široko-

wajené, 3— -4'" dlauhé, uzrálé, obyejné lysé, kídla šnor-

kw wedlejších rowná nebo eila, celá nebo wraube-
kowaná. — W hájích a kowištích na wrších wápcnných
po Ewrop. Kwle w lipnu a srpnu. Tf.

Koen hoký a semeno též koenné druhdy se potebowaly w
lékarstwí; i po tu dobu lid sprost) si jidi wáží.

H. obecný. S. Siler Lm. Jacq. aiisL t. lió. Plcnk t,

178. Hayii. 7. t. 7. Koen jako pedešlého ; lodyha pí-
má, 3— 6' wysoká, oblá, hutná, aulle brázdowaná, lysá,

prohýbaná; listy koenowé a dolení lodyhowé tikrát
wyštérbené, nejlysejší: úkroje kopinaté nebo wajené,
nejcelejší, hrotité, poboní dwa pod konenými dol
shíhawé; apíky list koenowýcli dlauhé, lodyhowých
žádné, které na pošwách krátký(;h sedí a méné jsau slo-

žené ; okolíky obšírné, mnohopramenné ; pokrywka a

pokryweky z lupenw mnohých, kopinatoárkowitých,
nejostejších ; dwojnažka %^\{" dlauhá , árkowitopo-
dlauhlá, s nélkama podhnutýma , na nažky pitlae-
nýma, hndá, kídel rusých. — Na podhoí vvc ko-
wišiích po Lvvropé jižné a pro:>lední. Kwéte w lipuu a

srpnu. H*



Koen aromatný potelmje lid wcnkowský co doinácílio pro-
stedku ; nažky koeiiné, Ijokó a stuiiiceini zapár.Iiající j)otelj()waly
sf w lékastwí jako kiníii a ÍVujkl; dáwaji silici inodrau. Jest liyu'
sliním, jeliož semena Kíinané do wsecli pokniiw dáwali.

Podadí li.

MniarowiTÉ. dauciineak.

Mrkew. Daccus. Mohre.
nn

Kraj kalichowý 5zuhý. Plálky obwcjcité, s lalij*

kem wehnulým, wnšné asto paprskující, hluboko na
dwó klané. Dwojnažka po hbetu smáknutá, wejitá
nebo podlauhlá. Nažky s 5 snorky hlawními, niovvítý-
nji , šttinkafými, 3 prostedními na zádech, 2 pobo-
níma na stran bišní ; wcdlejší 4 stejné, wystálejší,

kídlaté, \v adu jednoduchau kolcinv rozdlené 5 brázdv
pod šnorky wedlejšími Ipraužkowé. Semeno nape
ploskaunké;

M. obecná. D. Carota Li. Fl. dan. 1. 723. Jacq,
//,. vind. 3. t. 7S. Em^l hol, 1. 1174. Plodí t. 176. Hayn.
7. I, 2. Diissdd. 8. t. 10. JVagn. 1. A 61. xAIrkew Mat.
Háj. \Qh. tr- JFcl. 129. Celá wíce mén srstnata ; lody-
ha pímá, 11/2—4' wysoká, brázdovvaná, wíce mén w-
teunatá ; listy 2— Skrát wyštrbené, bezleské : úkrojc
obwodem elipliné, dole zaužené, krátkobrwité, proti-
sené : úkrojkw árkowitých, hrotitých; okolíky kone-
né, weliké, mnohopramenné, husté, ploché nebo wypuk-
lé, odkwtlé stažené a podduté; pokrywka obyejn
zde'lí okolíku, nkdy toliko do póla sahající: lupenvv na
tré klaných nebo wyštrbených, s iikrojky šídlowitými,
peostrými j pokrywky z iupínkw mnohých, mázditoo-
braubených, brwitých, celých anebo wnšných na tré

Ivlaných ; kvvty bílé ; u prosted okolíku nkdy kwt
ojedinlý, stopekalý, nkolika lupeny pokrywkowými
obklíený, ern brunátný, podtworný ; dwojnazky obwo-
dem podlauhlowajené, málo smáknuté, 2'" dlauhé, na-
hndle šedé : kolce šnorkw wedlejších rowné, zdélí

piného prmru nažky na konci udiité. — INa lu-

kách suchých, w ídkých lesech, z rowin až na podhoí
po celé Ewrop, sewerné Asii a Americe. Kvvte w lipnu
a srjmu. ^

.

Pwodní jest mrkew plnná (I). C. sylvestris) s koenem ten-
kowetenowitým), wetewnatýni, blaw.vn), tulijin; jeliož odrodek /9 jest
znhrndni (sativa) we wšeni wtši, s koenem wetsím, tlustým, wete-
nowitým anebo zakulatiým, na konci málo wetewnatým, dužuatýiii,
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MedP žlntún ano 5 žIiitoerwenNin. Poslední wsiulí' se sází, protože*^

jest wiiíiwo wýliorné; íéž ilelají z inrkwe .siiroi;at káwowý ; Cerstwe

naslraiilianá slauží k ol>kládání otokfiw, a šáwa zaliiistlá auelio po-

wiMla proti kaSli a rliraptiwosti co domácí jirostrcdck ; též i semena
plané nirkwe iižíwají.

Podadí 12.

SUTfíANKOJnTÉ, ELAEOSFXIiNEAE.

SUTRANKA. EtAFOSKLlNUM.

KrAJ knlioliowý solwa Szuby. Philky oLwcjoilé, wv-
krojcné, s lalukem wohnutyDí, Dwojna/ka po hbetu
prísmaknulíí , oblautiká, okídlá. [Nažky se šnorky ó

blawniini, niowitýiiii, 3 proslrcdnínii na zádech, 2 po-

stranními mezi kídlem a krajem žilowitým položenými;
wedlejiinii 4, wnilními tupými, wnšnými w kidlo roz-

šíenými blanowilé; prauzky pode wiemi šnorky hojno-,

siliué, pod šnorky Idawními tenší a užší; bišní 4. Se-

n>cno pololunonilé.

S. koprnkowrí. E. meoides Koch. Laserpitium meoi-

des Dsf. ad. 1. 69. Thapsia meoides Guss. Listy dwa-
krát wyštrbené ; apíky a žílv lislowé mrlnaté ; úkrojky

mnohodlené na laluky štelinowité. -— W Manrilanii o-

kolo Alj^íru, Tangeru a na Sieilii.

Podadí 13.

DEJjrOfíCO JFITÉ. CAUCALINE A E.

Dejworec. Caiicalis. Haftoolde.

Kalich zubw o wejitokopinalých. Plátky obuejoilé,

Tvykrojené s lalukem wehnuiým , wnšné paprskující,

hluboce na dwé klané. Dwojnažka po stranách písniac-

knuta. Naiky se šnorky 5 niouitými, šttinatými nebo
kolcalými, 3 prostedními na zádech, 2 postranními na

ploše spojkowé ; s wedlejšími 4 wvniklejšímí w jedno-

duchau adu kolcvv hluboce rozdlenými ; praužky \v

každé brázd pod šnorky wedlejšími ojedinlé, a na

ploše spojkowé 2. Semenice tuhá na konci na dwc kla-

ná. Semeno wewinuté nebo po krajích wchlípené.

D. mrhvoivifý. C. daucoidcs Lin. Jaccj. <uist. t. 157.

Schk. 1. 61. Iloff. limb. t. 1. f. 4. C leplophylla Lam.
Koen letní; lodyha pímá. V?— •' wysoká, bráidowaoá.



Ivsá nebo nnhoc roztraušcno srstnatá ; listy 2 anebo 3-

kríU wvšlrhené : úkrojw ái kowiiych, oslr}ch, dolení

fopíkaté, hoení scdawé na pošwách podlaulilých, niáz-

díii obraubcn}cb, srslnal)cb ; okolíky dlaubostopkalé,

2— ópranienné ; okolíky skrovvnokwlé, z kwtw oboja-

k}'eb a samích složené, jichž prwní kraleji stopeko-
vvané; pokrywka žádná nebo Ibipenná; pokryweky cbu-

dobjpenné, kratší stopeek ; kwt'ty bílé, pokrajní papr-

skující ; dwojnažka í" dlauhá, obwodem eliptiné po-

dlauhlá, po stranách ponkud stažená ; snorky blawní

na nažkácli sotwa njící, se šlélinanii obdálnýnií, král-

kýn)i, šnorky wedlejší peširoké a siln wynikající s je-

dnoduchau adau kolcw rowných, na konci hákowi>

t}ch, u prosted protažené žlábkem podélným, jenž i po
tlustém zpodku kolcíiw pokrauje. — !Na polici) Ewropy
jižné a prostední až do Taurie a Pcrsie. Kwte w
erwnu a lipnu. O.

Druhdy w lékastwí se potebowal.

ToiílCE. TORILIS. BORSTDOLDE.

Zubw kalichowých 5, trojúhlokopinatých, ostrých,

stálých. Plátky obvvejíté , wykrojené s lalíikera we-

hnutyni, wnéšné vvétší na dwé klané. Dwojnažka po stra-

n stažená. INažky s 5 šnorky hlawními šltinkatými,
'Á prostedními na hbetu, 2 poboními na ploše spoj-

kowé, s wedlejšími nesaucími množstwí kolcw, celau

brázdil (pod kolci Ipraužkowau) zaujímá jících. Se-

menice šttinowitá , na dwé klaná. Semeno po kraji

wchlípené.

7\ trebulowilá. T. Anlhriscus Gmel. Tordylinum An-

thriscus Lm. Jacq. aust. í. 26 J. Caucalis Anthriscus .SVojw.

Fl. dan. L 919. Engl. bot. t. 987. Koen letní, tence

wetenowitý, mrcasatowlewnatý, nahndle rusý ; lodyha

pímá, I— 4' wysoká, oblá, pitlaenými chlaupky jako

i listy šerpiwá, nejodstáleji od dola vvtewnatá; listy lo-

dyhowé dolení na krátkých pošwách rapíkaté, wyšlrbe-
né : úkrojvv hluboce prolisených s laloky nejosteji

zpilowanýn)i, hoeními celými ; listy lodyhowé hoení
na pošwách sedawé, wyšrrhené a nejhoejší trojdílné:

úkrojku koneného prodlauženého , zuhatopilowaného ;

okolíky na stopkách dlauhých, hranatých prolilisté, 4

ópramenné
;

pokrywka z lupen 4— 5 arkowit nio-
wilých

;
pokrvweky Glupenné; kwety bílé, poržowlé

;

dwojnažky asi 21/2"' dlauhé, s kolci o polowici delší-
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mi nežli širšími, na konci ponahnuiymi. — W plotech,

kowiiiiícii po Ewrop. KwOte w lípnu. 0. '

Seineou, uši Zebnické jiiteuowaná, diytují se na sat.

Podadí li.

JFOCHLICOJPITÉ, SCANDICLNAE.

WOCHLICE. ScANDiX. NaDELKERBBI..

Kraj kalichowý nepatrný nebo pípetizubý. Plátky

obwejité, aaté, nebo wvkiojené, asto opatené la-

lkeai wehnutynj. Owojnaika po stran písinaknu-
lá, zobanem nejdelším ukonená. INažky s b šnorky
tupými, stejnými, poboními obrubujícími. Brázdy bez
praužek nebo s nepatrnými. Semenice na konci rozštíp-

nutá. Semeno oblonadduté, naped hluboce žlabowité.

W. hehenatd. S. pecten-Veneris Lín. Fl. dan. t. 8i4.

En^l. bot. t. 1497. Koen letní, tence wetenowítý, béla-

wÝ ; lodyha pímá, 3—9" wysoká, oblá, autle brázdowa-
ná, od dola chudowiewná, nahoe wíce mén králko-

iiirtnatá ; listy 2-3krát wyštrbené : úkroje zaokrauhlé,

protisen mnohodílné s úkrojky aullými, árkowiiými,
osírýn)i, hrotitými; okolíky protilisté a konené, na stop-

kách listu kratších, i— 8prameuné, bepokrywené ; oko-
líky asi lOkwté; kwty drobné, bílé, pokrajní pekrát-
kostopkatéj obojaké, prostední dlaustopené samí ; po-

kryweky neastji složené z lupínkdw na dwé neb tré

klaných, ídko celých, brwilých; dwojnažky obwodem
árkowitopodlauhlé, wybihajíci w zoban IV2" dlauhý, po
hbetu smáknutý, dwojadné mrtnatý ; šnorkw ó na

nažce plochých, nahoru šerpiwaunkých ; brázdy auzké,

tmawohndé, autle praužkowané ; nlky rowné, 3— 4krát

delší nežli obnlí. — Na rolích a zelništích po nej-

wtším dílu Ewropy, Malé yVsie a Afriky sewerné. Kw-
te w kwtnq a erwnu. O.

Pludy swýiiii znaijieoitá rostlioa, mající wlastností kerbUka;
ped asy w lékastwí se užíwala.

W, wlaská. S. australis Lin. Siblh. t. 28;)' Wylia au-

stralis Holf. umb. I. t. 2. y. 1. Jmním pedešlé podob-
ná. Koen letní ; lodyha pímá, oblá, wiewnaiá, dole i

8 pošwami chlupatá ; okojiky proiilislé, kráikostopkaté,
1—2pramenné

;
pokrywka žádná; okolíky 8— lOkwtéj

pokryweky složené z lupínk wejitýrh, mázdit obrau-

bených, pímých, kwty bílé obkliujících, pod seme»
48



nem pak podhnulýcli
; phUky pokrajní paprskující, ob-

we)iló, colé, ostatních málo delší ; dwojnazky asi 1"

dlauhé, se zobanem po stranách sniaknuiým, wšude
jako nažky samé nahoru šerpiwýu). — W Ewrop jižné,

na rolích a škrobolinách. O.
VVe wlasti jedí ji co wariwo. Kekowé ji potrebowali k wjliá-

není moe a jmeuuvNali scttndix.

TKebulk. Anthriscus.. Klettenkerbf.l.

Kraj kalichowý nepatrný Plátky obwejoité, uaié
nebo wykrojené s lalokem wehnutým, aslo nejkrai-

ším. Dvvojnažka po stran stažená, zobanitá zobanem
semena kratším. ÍNažky píoblé, bez šnoikw, se zol)a-

nem lohko óšnorkowýni. Semenice na konci na dwó
klaná. Semeno oble wypuklé, naped hluboce žláb-

kovvilé.

T. lesní. A. sylvestris Hoff. umb. t. \. f. 10. Chae-
rophyllum sylvesfre Lin. Jacq. nust. t. 149. Plcnk t. '208.

Schlc' 1. 73. 'Hayn. I. t. 33. Diisscld. siippl. 1. t. 33. Mr-
kaus. Koen mnoholeíy, mrkuowjtý, wtewnaiý ; lodyha
3— 4' wysoká, pímá, brázdowaná, dole srslnatá. nahoe
lysá, wlewnatá, dutá, na kolínkách ztlustlá; listy obwo-
dem široce wejilokopiualé, ostré, dwakrát wyštrbené :

úkroje nejdolejší hluboce protiscné
,

prostedni po-
dlauhlé, stíhanozubaté , hoejší celé, splyvvající : ú-

krojky wšech kopinaté, nejkratšeji zakonitohroiiré, po
kraji šerpiwaunké, na líci Imawé zelené, wezpod ble-

dé a po h.Iawních žilách chlaupkowané ; okolíky ko-
nené, weliké, mnohopramenné, ploché ; pokrvwky xÁ-

<\n('^ ; pokryweky z lupínkvv mnohých, wojilých, o-
strých, brvvitých, pak sehnutých; kwéty bílé; dwojnaž-
ka 4'" dlauhá, podlauhlá , hladká nebo roztaušene
tupobradavvinatá ; zoban s brázdann pátý' díl plodu
zaujímajícími. — W plotech, kowištích, sadech, šiép-

nicích po E\vr(jpé až na Kavvkaz. Kwéte w kwlnu a

ervvnu. T^-.

Tená wytláwá zá|)a< Ii ncpiíicmny ; dáwá šiiatiiaii jiíri, a proto
se jí dohytek nedotýká. Prost) lid ji bere k léCetií. Míwá se od
neztiClilýcíi za l)oIIiIaw.

/'. zahradní. A. Cereíolium Hojf. umb. t. 1. /. 21.

Scandix Gerefolium Lin. Jaca. ausL t- 390. Phnk i. 205.
En^L bot. 1. 1268. Schk. i. 73. Hayn. 7. t. \\. Tebule
nebo kerblik Mat. Háj. 138. b. — IFcl. W^^. Kerblík o-
becný Prcsl, Koen letní nebo o/iuiý, tenkowelenowi-
lý, blawý ^ lodyha pímá, 1— 2' wysoká, oblá, aulle
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brázdouaná, wtewnntá, pod kolínky maliko oteklá a
nad nimi pýrilá, ostatn lysá; Jisty obnodem Irojúhlé,

tikrát wyštrbené, bledozelené, na líci lysé, na rubu po
žilách jakož i rapiky roztraušenosrstnalé : úkroje široce

okrauhii', hluboce protisené, s úkiojky kopinatými, tu-

pými, krátkohrotymi, prízubalynii ; okoliky protilisté a

konené, krátkostopknté nebo sedané, z 3—4 pramenu

py iilýcb
;

pokrywka žádná
;

pokryweky polowiné, z

2— 3 lupínkuvv odstáwajícich, kopinaiých, králkosrstna-

lých; kwély drobné, bílé; dwojnažky obwodem árko-
wité, 4" dlauiié, hladké, erné; zoban brázdowany, sko-

ro zdéli polowiky nažkowé ; nlky stálé, delši nežli

obníi. — W kowištích a plotech, podlé lesw w
Ewrop jižné a prostedni wýchodní. Kwéle w kwinu
a erwnu.Q.

Kerbik vssnde na zahradárli se sází a slauží co kureuí ktw
(liyRské, též i w lékastwí se potebiiip. SoaJno se poiniMiati iiinže

s tetludiaii dlauliopokrjwkowau (str, 727).

T. triasoplodd. A. trichosperma Schiilt. Chaero-
phyllum trichosperu)um Sckult. Kerblík wlasoplody. Po-
dobá se dokonce pedešlému, liši se ale dwojnažkami
árkowiiými, štlinkat mkkoostennými, brázdami na zo-

banu zdélí polowiky nažkowé. — \V plotech, kowištích
w Cechách, kdežto se potebuje s pedešlým. Kwéle té-

hož asu. O.
T. obecná. A. vulgaris Pers. Hoff". innh. t. \' /> 24.

Koch timb. f. 59. 60. Scandix Arlhriscus l.in. Jacq. aiisl.

t. 154. Eiií^l. bot. 1. 818. Koen letní, leníký, weteno-
witý, mrcasaiy ; lodyha pímá. I' wysoká, oblá, brázdo-
waná, lysá, odstále od dola až na horu wétewnatá, nk-
dy jednoduchá ; listy dwakrát wvšlérbené, wezpod po
zebrách roztraušene chlupaté: úkrojinv wejitých, proti-

senych, s úkrojky podlauhlokopinatými, ostrými, krát-

kýuíi ; apíky chlupaté
;
pošwy chlupatobrwité ; okoliky

protilisté, krátkostopkaté, nebo sedawé, z 2— 3 pramc-
niiw, nkdy na konci ídko mrtnatýcb ; pokrywka žá-

dná; pokryweky Islranné, z lupinkw 3— ó, wejitoko-
pinatych, šídlowit ukonených; stopeky wzhru llust-

nauci ; kwéty drobné, bílé; nlkv písedawé; dwojnaž-
ky erné, 2'./" dlauhé, wejitokopinaté, kolci šidlowitý-

mi, udiitými pokryté, zoban s brázdami zdélí tetiny
nažkowé. — Na místech neobdlaných podlé cest. Kwéle w
kwtnu a erwnu. 0.

Semena diytají se šafn a slowau Žebrácké wii.

48*
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Krabilicb. Chabrophyllijju. Kálbrrkopf.

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky obwejilí^, wykro-

joné, s lalkcm wehnut)'in. Dwojnažka po sírane smá-
knutá nebo staiená. ÍNažky s o šnorky tupými, stejný-

mi, poboními obrubujícími. Bicho žlábkem hlubokým
opatené. Brázdy Ipraužkowé. Semenice na dv\é kla-

ná. Semeno oblonadduté, w peežu polomsíilé.

A', inrímiwá. C. tcmulum Lín. Jacq. atist. 65. Fl. dan.

í. 918. Engl. bot. t. 1521. Hayn. 1. 1. 34. Myrliis temula

Garrt. t. 10. Koen letni nebo ozimý, tenkowetenowi.
tý, hnedošedý, mrcasalý ; lodyha 1— 2' wysoká, píniá,

oblá, mrtnatá, nahoe nkdy srstnalá, wtewnalá, hut-

ná, stejná nebo u kolínek napuchlá ; listy dwakrát wy-
štorbené, obak chlupataunké : úkroje wejitopodlauhlé,
stíhanozaubkovvané : úkrojkiiw nejkratších, hrotitých; o-

kolíky nerozwité nachýlené , dlauhostopkaté, proiilisté,

5—Gpramennó : pranienw prostedních 2—3 kratších,

tenších, kwt samí nesaucích, wnšných 3 silnjšícli

delších s kwtem obojakým
;
pokrvweky z lupínkw

wejitokopinatých, špídlatýh, brwitýcíi ; kwty bílé; plát-

ky lysé ; nélky podhnuté, co obnlí dlauhé ; dwojnaž-

ky %^\%" dlauhé, solwa árkowané. — W kowištích,

plotech a štpnicích po Ewropé. Kwéte w erwnu a

lipnu 5*
Rostlina podezelá, jižto mfwáwají za bolelilaw,

K. bulivatn. C. bulbosum Un. Jacq. aiisl. t. 63. Fl.

dan. (. 1168. Plenh t. 207. tlaijn. 1. t. 32. Krkoška. Ko-
en mrkwowitý nebo epowily, bílý, duznatý, mrcasa-
lý wypaušlí lodyhu pímau, nékdy co muž wysokau,
oblau, autle brázdowanau, pod kolínky nckdy napuch-
lými zauzenau, dutau, dole skvvrnalau a nazpátek srst-

natau, nahoe lysau, wétewnalau ; listy 3— 4krát wyšlér-

bcné, na rubu po žilách jako jejich apíky mezi ikro-
ji chlupaté: úkroje prolisené, úkrojkw áikowiioko-
plnatých, ostrých ; listy hoení lysé nebo po žilách chlu-

paté : úkrojw árkowitých ; okolíky konené, ploché, z

20— 21 pranienw lysých, oblých složené; pokryvvka llu-

penná, kopinalá, mázdit obraubená ;
pokryweky z lu-

pínkw 5, wejitých, kopinatých, špídlalých, lysých ; kwiy
bílé; nélky krátké, ro/.cwcné, skoro dlauhé co obnl-
í ; dvvojnažky 3'" dlauhé, rusé. — We kowištích, le-

secli wlhaunkých po liurope až do Sibirie a Pcrsie.

Kwle w erwnu a lipnu. ^.
Koreo diiituý jako i)ai»(\núk jedi a we Wídni a w U-

J
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lirfih na trh piaáSejf. Pro skwrnatost lodyhy nckdy se míchá s

boleblaweui.

eCHÍIiCB. AIyRIIIS. SCeSDOLDR.

Kraj kalichowý, nepatrný. Plátky obwejité, \vy-

krojené, s laliikcni wehnutýin. Dwojnazka po stranách

smáknutá. Semeno ^ wewinulé , odoné dwojnásobnau
binnau, jichžto wnešná wywysená w ó šnorkúw, u wnil
dutých, wniíní ale ztuha pirostlá. Praužky žádné. Se-
menice na konci rozklaná.

C. ivonnd. M. odorata Scop. Scandix odorata Lin,

Jacq. ausf, ap. t. .".7. Plenk t. 205. Engl. hot. I, 697. Ko-
en mnoholetý, lluslowetenowitý, wlewnatý, mnohohla-
wý, nahndiý ; lodyha pímá, 2— 3' wysoká, oblá, bráz-

dowaná, wtewnatá, lysá anebo píhuatá, na kolínkách

huatá ; listy wcliké, pýilé, s rapíky a apíky huatý-
mi, vv obwodu 3iililé, 2—3král wyširbené: úkroje wej-

ilokopinaté, pilovvané, krátce hrotité, dolení protisené,
hoení zponenáhla se zužující a zkracující, splýwawé w
konec dlauhý, hluboce zubatý; okolíky skoro ploché,

mnohopramenné ; okolík konený s kratší stopkau a

skrownjšími prameny; wnitní kwély okolíkiiw samí a

neúrodné; pokrywka žádná; pokryweky z lupínkúw
6— 7 sehnutých, kopinatých, zakonilycli, skoro zcela

má/.ditých, brwitých ; kwt bílý ; dwojnažky w obwodu
árkowit podlauhlé, zakonité. »S"' dlauhé, šedohndé,
lesklé. — ^a lukách lesních, horských a podhorských po
Ewrop jižné a prostední. Kwte w kwtnu a erwnu.'^-.

Na zapadlá siln skóru anyzeiii. Tu a onde ji sázejí w
zahradádi ; korf a dáwají do poléwek^ a nu( potebují juko kerblík ili

tebiili zahradaí.

Podadí 15.

rnoMÍ?iOJnTÉ. sai vhne ae.

PbRKATKA. LaGOECIA. FEDBRKNOP.

Ušlú kalichowých 5 welikých, hebenowitých. Plát-

ky kalichu kratší, obsrdile na dwé klané, ušlw osina-

lých. Wajeník 2pauzdrý: pauzdra 1 pometajícího. Plod
tedy složený z jediné nažky wejité, kalichem wénené,
pýité, tam žlábkcm (okazujícím místo druhé nažky).

Semeno tam žlábkem znamenané, a tudy nepochybné
wewinulé.

i
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P. kmmoivá. L riiminoidos Un. Lam. f. 145. Síblh

t. 2i3. Schlc. 1. 48. Plcnk t. 123. Cuminum sylvcslre

Mat. JVtl. 270. c Koen lelní, lenkowíetenowitý, mrca-
sal welevvnatý, nárvšawv- ; lodyha pímá, tebas 2' wy-

soká, oblá, brázdikowaná, wlewnalá, nejlysejíií ; listy

wyštoibené : úkroje stííoné nebo stíídawé, wejité, stej-

né, biub 3

—

óznbé: zubtv osinatých ; listy koenowé
a nejdolejší apíkaté, ostatní na pošwách sedawé ; stop-

ky protilislé; okolíky složené, ninobopramenné, dí-íwe

nacbyleLié, pak polokulowaté : prainenw králkycli Ikwí*-

lých
;
pokrywka z <S — 10 lupenw bebenowit wystérbe-

nýcl), s úkroji šttinowité ukonenými ; pokryweoky z

lupínkw 4, taktéž bebenowil wyštérbenýcb,, šttino-
wité ukonených, kwét každý, stopkatý zaobalujících

;

plátky bílé. — Na poh'ch a winicích w Galacii, Persii,

ecku, Krét, Lybii a Hispanii. Kwte w erwnu a

lípnu. O.
Semena welini koTeuná potebují we wlasti jako kmín. a Heko-

wé jej jmenují diwokým.

StraCíkoha. Echinophora. Stacheldolde.

Kraj kalichowý ózubý. Phuky obwejitéi wykroje-
né, s laikeni wchnutýin, nebo wnéšné wétší na d'.vé

khíné. Griélky kwétu saniiího prodlaužené, niowité, 2,

poídku 3. Dwojnažka wejcowitá, píoblá, zawená h°iž-

kem dulýnn, krátce zobanilá, zobanu néjícího. Nažky
s ó šnorky zatlaenými, eabitými, eitoárkowanými,
stejnými ; brázdy o I praužku blanau pawuinatau pi-
krytém. Bílek hluboce wewinutý.

Si. obecná. E. spin osa hin. Cav. ic. 2. t. 127. Siblli.

t. 265. Lam. t. \^^. jf. 1- Dccand. meni. 6. /. 16. Straí
nžka II. Mat. Wd. 1(50. Koen wetenowitý, mnohole-
tý; lodyha pímá, 8— 12" vvysoká, od dola odstále w-
tewnatá, brázdowaná, tupohraná, zmélka klikatá, hutná,
lysá nebo nahoe pýitá; listy bélozelené, jednodiiše
nebo 2kiát wystérbené, petuhé : úkrojw árkowitých,
p-jítrojhraných, na líci žlábkowitých , kolcem ukone-
ných, na pošwách krátkých, žlábkowitých sedawe' ; lisfy

hoení jednoduché' nebo na tré klané; žíla hlawní hra-
natá, brázdowaná. na l/ci žlábkcin mlkým opatená ; o-
kolíky konené, z (í— 15 pramenw silných, árkowa-
ných, lysých anebo pýitých, rozew ených ; pokrywka z

lupcniW okolíka delších, kopínatoárkowitých, kolcem
ukonených, pýitobrwitých ; okolíky s pokíywckau je-
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rnosfrnnnaii, složonan z Inpínkriw 4, uejoitokopinatVch,

okolílvu delších, kolcem ukonocnvch ; kwty bílé, po-

krajní samí stopckalé, piosirední samicí s nelkama
ciiaiihýma

;
po odkwtcni konec pramenu rozšiující se

inahyxvá Iwaru objelilalcowilélio, lupínky pokrywkowé a

slopeokv kn-Hiw samích dohromady sroslají, ímž po-

wstawá palika kostrbatá konci nadíeených dílw,

Mulsí, n w dutin chowající dwojnažku u prosted u-
íniící koncem swým a nlkiimi z [);iiiky. — W písku

jna pomoích stedomoskýcli. Kwle w erwnu a li-

Ijf Koen jedí jako pastynák,

Dkapobýl Abctopiis.

Kwtv ujnoliomanželné. Kraj kalichowý bzubý. Plátky

kopinalé, s koncem ostrým, celým, wehnutym. Sanul
kw/ : Tvinkv dwakrál delší ne/Ji koruna; obnlí
ploché; nlky 2. nejkratší, padawé ; wajenik pornetají-

cí. A'wi samicí: Tvinkv žádné: nlky 2. dole ztlu-

stlé, na konci rozewené. Dwojnažka wejitá, zobanitá, ka-

hchem wncná, od dola až nahoru s pokrywkau slepe-

ná, na biše žlábkem znamenaná, ncrozpollící se, ano-

brž 2pair/.drá, pauzdra jednoho pometajicího. Semeno
tedv jediné, okrauhlé, tam nadduté, lu žlábkem zna-

menané.

D. jclatij. A. echinatus Lin. Ker rc^. f. 705. Burm,

afr. \. 1. \. Pluk. alm. 1. 172. /. 5. Koen wetenowílý,

wn linédý ; lodUia žádná; listy koenowé k zemi pi-

tlaené, wýsiedné roz[)oložené, zaokiauhlé, na tré kla-

né : úkrojúw oslc dwakrát zubatých, šlétinalobrwilýcli,

z ližlabíka na h'ci wypaušijících kolce (1 — 3— 5) wzty-

ené, dlauhé, rowné, ožilé: žil síkowité ídce rozwét-

wených ; apíky ploché, asi 2" dlaulié, pod listem 5"

široké, dole pošwiwé ; okolíky samí složené, stopkaté,

jalowé, akoli [irounchané s nkolika snmiími; okolíky
kulowalé, s pokrywekau ólupennau ; okolíky samicí ú-

rodné, sedawé, s pokrywkau z -i lupenu kožowitých,

srostlých, sítkowaných, kolcatozubatých, plody obkliu-
jících; plátky bíle. — (Na pahrbcích na Pedhoí dobro-

nadjského. Kwele w kwtnu a erwnu.*^-.

Korea pryskyinatý a koeno^ slauží k istní krwe a proti

slizulukfiiu.

i
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Kadidlowka. Cachrts. !Ni)»«8dolde.

Kraj kalichowý hzuhf, poidku nepatrný. Plátky

wejilé, celé, na konci wewinulé nebo wehnulé. (Jb-

nlí zpleštilé, krátké, na plodu zralém sotwa patrné.

Dwojnažka oduelá, na peežu píoblá nebo pídwoj-
alná. Nažky o ó šnorcícii tlustých, na pee/u rozli-

ných. Bicho skoro zšíí nažky. Semeno mnolioprauž-
kaié^ silné wewinulé.

K. zuboltojná. C. odontalgica Pall. ic t. 9. /• I — 3.

Koen mrkwowitý, pedlauhý ; lodyha pímá, 1—2" wy-
soká, wélwitá : wtwí doleních stíných, hoeních po
3— i, asto rozwétwených ; listy šedopýité, wšecky ko-

enowé, dost hojné, 3—4krát wyštérbené : úkrojw ár-
kowiiých anebo podlaublých, piblížených, Irojmonase*

knutých ; pokrywka a pokrywe.ky obyejné ólupenné,
padawé ; paprsky dlauhé, tenké; kraj kalichowý nepatr-

ný ; plody podlauhlé, se šnorky zplešlilými, hladkými,
lysými. — (Na suchopaích w Asii sewernéjší. Kwte w
erwnu a lipnu. If.

Koen má chu peostrau, korennau, psobí slintání, a w Si-

birii slauží proti bolení zubiw.

K. zrnald. C. plerochlaena Decnnd. Cachrys sicula

Lin. Sibth t. 278. Loen pehrubý, zápachu koenného ; lo-

dyha pímá, lupohraná, brázdowaná, jako ostatní díly

nejlysejší, dwojatné nebo poslenaté wétewnatá ; listy

koenowé weliké, krátkoapíkaté, mnohokrát wyštérbené,
tuhé, bélawé zelené : úkrojtjw na tré klaných, s lalky
árkowiiými, žlábkowitými, skoro pichlawými, po kraji

šerpiwaunkými ; apík a jeho díly hranaté, brázdowané;
listy hoení stíné ; pošwy nejhoejší s listy jednoduše
wyštérbenými anebo bezlisté ; okolíky na stopkách bráz-

dowaných konené, wétší postranních, ploché, z prame-
nw mnohých, hranatých složené; pokrywka z o lupe-
ninv árkowitých, sehnutých, ostrých ; pokryweky z lu-

penw S— 6, áikowitých ; nélky rozewené; dwojnažky
zakulatélé, tlusté a tupé ošnorené, po šnorcích wšude
zrnatomékkoostenné, s brázdami hlubokými, nojtésnéjšími.
— W Mauriianii, na Sicílii, w Heocii, na Cypru. "4-.

KoTen |)otrebují k dráždní w slabostech.

Krawajec. Prangos.

Kraj kalichowý ózubý. Plátky wejilé, celé, na
konci nadwinuté. Obnélí zpleililc, na plodu sotwa
wysláwajíí. Dwojnažka na picrezu píoblá, s bichem
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širDkym. Nažky po hbetu smáknuté, se šnorky á,

hladkými, dole lluslymi a ukonenVnii w kídla blanowi.

tá, kolmo poslawená. Semeno mnoiiymi praužkami obklí-

ené. Bílek wewinutý.

A', picni. P. pabularia TJndl. in journ. soc. lond.

I82r>. n. 31. p. 7. Bylina s koenem welikým, dužnalvm,
nahoe !'/«' w objemif majícím, z množslwí pupenw slo-

ženým, maohymi wlákny od listw starých pikrytým a

ped zimau ochriinným. Z každéh(i pupenu wvniká
mnoho listw 2' dlauhých, mnohokrát wvšlrbenýrh, Iv-

sýcli, píiwonných jako dobré jetelowé seno, úkroje je-

jich úzké, jednoduché nebo na tré klané ; apik dole
pošwiwý, nahoe oblý, hladký, autle rkowaný, druhé
díly apíku nesau 6— 10 úkrojn', w nich/.to potrawní
ástky u weliké hojnosti; lodyha wyšsí muže; listv její

autle a hluboce priílisené, s úkroji poboními 'ídilný-

nii, úkrojkem konenýn) wiším a asto ozuhým ; okolíky

samí úžlabíkowé, kratší listw siwých, složené ; okolí-

ky samicí pro sebe; pokrywka a pokryweky z lupenw
5— 6, kopinaté wejilých. kratších nežli prameny a sto-

pecky; kwty žluté; dwojnažka 8—9" dlauhá, s nélki^-

nia kiwýina, na obnélí welikém, dužnalém, ušty ka-

hchowými zkorkowatlými wnená. — W Indii wýchodaí
mírné okolo Imbalu ili Drazu. '^-.

Seno té rostliny nad infrii diwál co zimní píci pro owce a
kozy, ano i pro liowaí dobytek ; semeno prý kofiiim zupaluje oi a
psobí tak asnaii slepotu. Píce ta zaliríwá, erstw wykrmuje, za-
hání motolice, na nSž tisíce owcí iiynau. Tyto wl.istnosti, weliká
zporost, snadné cJiowání na spatné pud a trwunliwost dlají z ní

nejlilawnjsí rostlinu. Stojíli jednán w pud, nepotieliuje se okopá-
vati, ani plíti, ani hnojiti, a tak podlé zkušení tebas 40 rokiw poád
po sob trwá. Wresowišt a bafiny inoliau se jí mllati úrodnými

;

dlauliým sucliem ale wyliynuje. JeliJiož jest bylinau obrowskau, náleží

semena na od sebe do dr na palec lilubokýih zakládati. W
prwníiJi tredi leterb nedáwá užitku, uuiže se ale mezi ní wojtška
naseti a na pastwu potebowatí.

BOLEHLAW. CoNItlM. ScHIERLING.

Kraj kalichowý nepatrný. Plátky obsrdité, pí-
wykrojené, s lalkem nejkratším, wehnutým. Dwojnaž-
ka po stranách smáknutá, wejitá. Nažky se šnorky 5,

wyniklaunkými, eabatowraubkowanými, stejnými, po-
boními obrubujícími, Brázdy ninohoárkowané, ne-
praužkaté. Semenice na konci na dwc klaná. Semeno
se žlábkeni iilubukým, tsným a zdwojnásobnné.
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fí. blamafij. C mncul.ilnmi TJn. Jacq. axist. (. tóf!.

Plenh f. I<S;í. ScIiL /. (r3. Hayn. I. /, ;]|. Diissdd. A. t.

Jí. JVapi. I. / 99. liolehlaw JAr/. Háj. 332. — //V/.

379. B. I)lnniatý Aimrl. jed. ob. \. Koen o/,in)y, lence

welonowitý, wlpwnatý, blnwy ; lodvha pímá, 3— 7'

wysoká, (ihl.i, autlo brázdowaná, obyejn hnodoerup-
n blanatá ili skwrnatá, lysá Jako oslaini dilv, naboc
wlewnai.á : wiwi socbatýcli anebo po 3— 5 pcslenenjcb ;

lislv tmaw zelené, leskle, 3krát wvštrbené : úkrojo wej-

itopofllauhle', oslré, bluboee proiisené, s úkrojkv sií-

lianozubal>mi, králkolirolvmi . listv dolení na apících
oblých, l)rázdowanveh, dulých, listy boení sedatvé, na
po.šwácli úzkýoh, iDázditoobraubenycIi ; okolíky mírné,
skoro ploché, z 12

—
"20 pratnenw jako slepecky ser-

pivvaunkych
i pokrywka z liipenw mnohých, sehniilých,

kopin.itýcli, zakonilých, mázdrowit obraubených
;
po-

krywky polowicné, z 3— 4 lupínkw kopinatých, dole
srosílých, kratších anebo dlauhých co okolíky ; kw-
ly bili'; dwojnazky 1 '/j'" dlaiihé a skoro laktéž široké,

šedohndé; šnoikv polozralých zejkowanou/lalé, pak
eité. — Na pd dlané, rumištích, podlé cest, w
kowí a plotech po nejwtším dílu b^wropv* Asie a nyní
také zdiwoelý w Americe sevverné a jižné. Kwte w
lípnu a srpnu. ^

.

Cerstwú a usušená naf wydáwá jiuili inyšinan, anebo jak jiní

flttjf, koiCfíii Miofsn, a n;'ileží k rostlinám okolínafým nejjedowa-
tis/íii , arkoli rozpiikciii jest prewíscii Listy jsau ale wjborný lék,

oítzwiáštC wytali z ni li nilCIanv. Náleží je ped samým kwStenfm
sSrati. W doliré píidS pozl))\vá skwin ili hlaiii a t(!nkrát snailnS
Sf mže pomídiati s polružcl a kerUlíkem, který omyl již mnoho
neštCstí zpiisohil. W lékárnách slowe cicula.

Arakacha. Aracacha. Arakacha.

Kraj kalichovvý nepatrný. Plátky kopinaté nebo
wcjilé, celé s koncem wehnulým. Obnlí homolowité,
tlusté. Cnlky ro/,ewené, pak sehnuté. Dwojnažka wej-
itopodlauhlá, po slran písmaoknutá. INažky se šnor-
ky 5, stejnými, nezejkowanýu)i, poboními obrubující-
mi. Brázdy mnohopraužkaté. Bílek skoro polooblý s

brázdau na biše.
y/. jrdlá. A. esculcnla Dccand. A. xanthorhiza Ban.'

cr. Conium Aracacia Hook. exot. bol. 1. 152. Koen bul-

wosvitý, zvvící 2 pstí, kolem dokola obwšený bulwami
jako zemáky G" dlauhýuji, 2" lluslými, wálcouilými ne-
bo podluhowatými ; lodyha 2— i>' wysoká, wlewnalá ;
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listv dolení okát uysl<'rboné : úkrnjw uclik vel!, \v\-

ští*|)lan}ch, s úkrojky wrjitjmi, 7.jkonitýn>i, hrubí* pi-

lowíinýini ;
pokryuka ž:'»dná ; okolíky 8— r2prainenné ;

pokrvweky malé, 5— Glupenné ; kwiy špinawe ze zlula-

wa ielené. — VV Kolumbii na horách. Kwte w lislopa-

du, probinri. H •

Bulwy koenowé isan žluté, bílé nebo erwenawé, innoholkro-

bné a dobrau potrawu dá\va'í, též wjdobjwají z niili škrob (/piisob

arrow-rootii); tudyž rostlina netoliko \v Kolumbii an(>l)rž i w Imlii

západní a jin\ch strana li Ameriky iiieziobratnfkowé u welikém mnoi-

stwí se sázf. Ciituli ji také \v KwropS zawésti a u weliké.n |ioCfú

sázeti ; zkaušky ale se nepodaily.

Tbomíií. Smyrnium. Mvrhfnkra! t.

Kraj kalichony nepatrný. Phitky kopinaté n('!)0

eh'ptiné, celé, zakonOité, s koncem wehnulym. Dwojnaž-

ka po stranách slazená, nažkama ledvvinowili' kulatýma

dwojatná. iNažky se šnorky "i hrbetníini, wyslálaunk ynii,

bitkými , poboními obraubené a ohinczené. Brázdy

mnobo|)raužkaté. Semenice 2dílná. Semeno wewinulé.

T. ernij. S. Oliis atrum Lin. Pltnk t. 20Í. Lam. t.

20i. Sthk. t. 76. Engl bot. t. 230. Smyrna anebo pelr-

žl macedonská Mat. Háj. 230. Domnlá petržel ale-

ksandrínská Mat. IVd. 2"í. Smyrna. Koen wetenovvifj,

wtewnatý, ernawý, u wnit blaný; lodyha pímá, 2—
4' wvsoká, oblá, aulle brá/.dowaná, lysá, nahoe wtew-
natá ; li:>ly korenow apíkaté, tikrát trojenosené ne-

bo wyšlrbené : iikrojúw irojcnosených, anobrž opt
wyštrbenych, líkrojky nšecky wcjité nebo obwejcilé,

zubaté zubami ncjkratšeji zakoncitymi; Itsty lodyhowé
na pošwách kratšíríi, širokých, mázdriloohraubených se-

dawé, hoejší nkdy stíné, jedenkrát, poídku dsvakrát

trojenosené: úkrojw rapíkalých, koenowým podob-
ných, nejhoejší podobné menší; okolíky konené a ú-

žlabíkowé, nkdy stíné, 10

—

llpramenné, konené
pramenw wnitních o polowici kratších, kwly samí
nesaucích, wnšných dwakrát delších majících na obwo-
du kwty obojaké, aurodné, okolíky postranní prame-
nw pístejnych, nesaucích okolíky, jichžto kwly wn-
šné obojaké, aurodné, wnitní ale samí jalowé; kwly
žlutozelené; dwojnažky tlusté, erné. — W Ewrop
prostední a jižné. Kwle w kwlnu a crwnu. (3-

Koen naplnný sfawau mlúkowitau, koennan, ostraii, potie-

1'owal se w lékaistwí. We wlasii sázf se také na zaliradádi a po-

tebuje se co celer anebo pelružel.
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23. S. Dodon. ). 698 /! 2. LoZ». íV. f. 70Í). Koen wetp-
nowity, er}', u wnil žlulawý, mrr.ísalovvetewnaly ; lo-

dyha pímá, 2— 3' wysoká, dole oblá, hoeji tupohia-

ná, pak ale hrázdowanohranalá, hran kídlatoobriinbc-

nycli, brwikowanýcb, nahoe welewnalá ; lisly koenowé,
tikrát trojenosené: úkrojw kopinatopodlauhly ch, hru-

b zubatých zuby tupými, nejkratšeji hrotitými ; listy

lodyhowé doloní na pošw mázdite širokoobraubené,

apíkaté , wvširbené: úkrojw koenolislowým podob-
nýcli, wtších, osteji zubatých ; lisly ostatní bez pošew
scdawé, objímawé, 8 jaiokoma na sob ležícíma, po kraji

celém zubaté zubami wétsími nebo menšími, trojeno-

sené nebo celé, wpjitokopinaté, dole patrn ušaté, nej-

hoejší wejifé ; okolíky jako pedešlého rodu mnoho-
domé bez pokrywek a pokryweek ; dvvojnažky asi I'/?'"

dlauhé. Ví" široké, erné. — W Ewrop stedomoské
a \v Uhích. Kwéte w dubnu a kwtnu. ^.

Kofen a dwojnaiky welini kocnné, wonné, ostré, druhdy w
lúkarstwí užitené ; Dioskorides o té rostlin již iiiluwí.

Podadí 16.

KOrxIANDROTFITÉ. COiUANDREAE.

KOKIANDK. CORIANDRCM. KoKIANDER.

Kraj kalichowý nestejn .^zubý, stálý. Plátky nestej-

né, paprskující, obsrdilé s lalukem wehnulýni. Dwoj-
nažka kulowatá, pcwná, iOšnorkalá, solwa se rozpolu-
jící. [Nažky s ó šnorky hlawními, nepatrnými, zprohýha-
nými, wedlejšími 4 (krom krajního) wyslálejšími, kýla-

tými. Brázdy neprauzkaté. Bicho 2praužkalé. Semenice
dole a na konci pirostlá a tudy se neoddlující. Se-
meno polokulowaté, duté.

K. obecni). G. sativum Lin. Plenic t. 204. Schk. 72.

Kern. t. i 18.' Sfurm /. 3. Hayn. 7. (. 13. Diisscld. 8. t.

11. fFagn. 1. t. 75. Koryandr Mat. Háj. 227. Koryandr
anebo koliandr Mat. JFcl. 271. Kyšnec. Koen letní ne-

bo ozimý, tenkowetenowitý, mrcasatowtewný, blawý
;

lodyha pímá, I '/«— 2' wysoká, oblá, hladká, lysá, jako

celá rostlina nahoe wtewnatá ; listy jasn zelené, ko-

enowé brzo wadnaucí, wyštrbcné : iikrojw okrauhlých,

slíhanozubatých, ostatní dwakrát wyštrbcné : úkrojw
okrauhlých, stíhanozubatých , ostatní dwakrát wyšlr-
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ben('' : ikrojw wejciiytli, dol zau/ených, na tré kla-

nývU a slíílian}' th, hoeni 2— 3král wNiipinné : úkro-
jnw áikowiívcli, picau/kých, celách ; okolíky dlaulio-

stopkalé, ploché, 3—.Spramenné
;

pokrvwka žádná ne-
bo Ihipenná; pokrvweky polowiné z 3 lupínkw ár-
kíjujlých; paupala nkdy crwená » kwly bílé, krajní

whiii neslejné, paprskující; dwojnažky íij^— 2'" dlauhé

a široké, rusé do šedá anebo náhnda. — W Ewropé
jižné a Lewanlu, sewernji zdiwoelý w obilí a na ru-

mu. Kwte w erwnu až do srpna. Q.
Naí Cerstwau a štnicemi silnG za|>á(l)ajíc( oblibuií sob Tata-

i, dClajíce z ní poléwky ; též K|í>))faiié ji dáwají do jídel ; téhož za-

paím b)wá i nezralé semeno ; zralé ale jest diiiti a wiiue príjemnjdi,

koennýdi a potiebuje se netoliko co koení w kudijnídi anobrž i w
lékastwí. K tomu cíli se sází.

ád 115.

PRODARO^ylTÉ. AHALIACEAE.

Kalich trubky s wajeníken) srostly, kraje celého

nebo zubatého. Pláikw h— 10 se zuby kalichowými
slídawých, w pdupti chlopnitých, ídko žádných a ten-

krát (jako u pížmowky) snad w tyinky proménénych.
'I"yinek co plátkw, ídko dwakrát wíce, pod krajem
tere welikého nadplodnibo. Prašniky 2pauzdré, šiíto-

wité. Wajeník s kalichem srostly, složený z pauzder 2

nebo wíce mnohowajených. Cnélky mnohé, jednodu-
ché, hned oddlené, rozewené, hned w jedinau srostlé,

i'ídko žádná. Blizny jednoduché. Malwice 2— lópauzdrá,
krájení kalichowým celým anebo zubatým wnená,
mající pauzder co nélek. Semena hranatá, pímá w
slupce chruplawé a nilroobsemení mázditém. Kel malý,
pekocený, bílkem dužnaiým, hojným obklíený; koí-
nek hoení ; dlohy dwakrát delší.

Stromy, ke, ídko byliny. Ke nkdy pniilé, koením wStrnfm
se udržující. Listy^ stídawé, bezpalisté, apíkaté, jednodndié nebo
rozdíln složené. Kapíky dlaulié, dole wždjcky rozšíené a ztlustlé.

Kwety úžlabíckowé nebo konené, okoliííené nebo strbaulené, okolíky

a strbauly rozpostawené w lirozen anebo latu, asto pokrywekau
opatené.

Do tolio ádu náleží asi 160 rod (w 13 pokolenídi), které roz-
losowány jsau po wSedi |)ásmedi starélio a nowélio swta, z nidiž na
Kwropu toliko 'Z pidi;'iz«-jí. Podobají se nejwíre okolffnatjm , od
nidiž se liší hlawn plodem mnohopauzdrNm, nerozdlnjíiím se, ínl-
kami mnohimi , od dínowitýili ještC listy stídawNmi

;
podobají se

také ré\>uwil5ni, <id ni(Již se rozeznáwají t>einkami s plátky stí-
dawNuii, listím stídaným, kalidiein na wajeCník pirostlým.
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PÍŽMOWKA. AdOXA. HlSAMKRAirr.

Kalich Irubky s najoníkem srostlo: kraje ze ^—

5

iisíw wajcnýclí. Plálk) žádné. Tyinek 8— 10, polowika
kalichu siíná. Gnelky 4— ó, tlusté, oddlené, z konce
wojeeníka vvyniklé, kalichu delší. Rlahvice 4pauzdrá, 4-

seuien á. Semena po kraji blanau obraubená.

P, -eivropská. A. Moschalellina lÁn. ¥1. dan. t. 94.

Engl. bol. 453. Schk. /. 109. Ranuneulus Lob. ic 1. 672.

f. 2. Bylinka autlá, zapáchající ; koen plaziwý, ilusty', iia

krku šupinatý, mrcasatý ; listy koenowé apikaté, tro-

jenoklané : úkrojiiw apíkalýcli s úkrojeky Sdílnými,

lup stíhanými, nejlysejší, sotvva zdélí prstu i s apíkem
;

stwol málo pewyšuje listy (P/j" wysoký) pímý/ nesaucí

list jeden anebo druhý 3laloný a na konci strbaul ze

kwtíjw 4— 5 drobných, listenoma opatených, pema-
lých, sedavvých, zelenawých, jichžto hoení o ástkách 4,

ostatní o 10: nlky 4— 5. — W plotech a krowištich

wlhaunkých po Ewrop a Sibirii. Kwle w dubnu a

kwtnu. "4-.

Naf, obzwláštC kwS, zapácJiá j)i'žinein ; inalwice j)rý clmtuají

jako jabody; koen druhdy potebowali ua rány.

WšEHoj. Panax. Ginseng.

Kwly mnohomanželné. Kalich kraje nejkratšího, ne-

patrn 5zubého. Plátkúw 5. Tyinek tolikéž zpod kraje

terowého s plátky wyniklých a s nimi slídawých.
Cnlky 2— 3, krátké. Plod dužaatý, smáknutý, okrauhlý
nebo dwojatný, 2pauzdiý: pauzder kožnalopapírowi-
týchj Isemenných.

Byliny, ke nebo stromy,

IV, vynzín. P. verum JVallich as. 2. 1. 137. P. Schin-

seng. N. ab Esenb. Diisscld. siippl. 5. /. IG. Panax
quinquefolium Lin. 184. Jin - eben , orkhoda

,
garent.

oguen, gen-šeng, gingscng, yinseng. Bylina ; koen co
brko tlustý, plaziwý, krauzkowaný, wtewnatý, žlutaw
bílý, 2— 3" dlauhý, ze zpodu wypaušljící asi fi bulew
mrkwowitých, co prst welikých, w dlauhý ocas ukone-
ných, un erwenawých, u wnit žlulawých, chuti ná-

ostré, hoké a koenné, wyhání ron lodvliu píinau,
1— 2' wysokau, solwa co malík llustau, jednoduchau,
lysán nebo nahoe pýiiau, na konci nesaucí 3— 4 listy

dlauhoapíkalé, w peslének rozpostawené, jichž každý
ptnoprstnatý : lalokw maliko apíkowaných, nestej-

ných, podlaulilokopinatých, dlauhozakoniiých, dwakrát



'í)9

pilowanýcli, skoro lysých, C" dlauli) ili, l«|j" fcirokyth

;

na konci lodvliv nu slopce okolík jecliiodiicliy nebo slo-

žený, 7. prosJíedk u proro.slawý, obklicný pokrywkau z

lupenw kopinatýcli anebo šídlowilyrb ; zubv kaiitliowé

patrné, ostré jako jdáikv kopinaié ; cnéiky 2— 8, ostré;

nialivice kulowatá, iroju/.lá, anebo skoro ledwínowito-

2tizlíi, co hrácb weliká, šarlatowá, bladká, lesklá. — VV

Asii prostední, wýcbodní, w Tatarsku, ine, íNepálu na

Korei, Žapanu. Kwéte w erwnu a lipnn. ^.
Koen a lístky podlé wlasti jsau rozJfluélio twarti. Koen

jest pr%skyricnatv, weliai koeniiy, zuslailly a núlioký ; w CmC od

nejdawnjšfili Casfiw má sláwii co lék mocue clráž<li'cí |)roti ncjroz-

ílílnC^jším iliorobám, oltzwlá^tn proti wysílení tClesnémti a diisewné-

liii;. Na zaátkii 17 wkii pinesli je] HolJarKriiaé ze Žapanu, kam/.to

•/. Cíny priiliází ; stejná wália zlata za nj se platila, protože wšickni

ItoliáCowé ilitli zniladnaiiti a zesíleti. Brzo ale nt-zjilniw nadje
zawržen Jiyl. Tatarowé jej co ron a pozd na podzim po pu-

stiná<-li sbírají. Powídají, že ínský císa r. 1709 wyslal na ninzío

10000 Tatarw pod dotilídkau mnoliýdi mandarynuw toho dralioceu-

uélio koenu sbirat. List té rostliny muže se za caj píti.

If. pétilislij. P. qninquefolium Lin. IVuodw. med. t.

99. Bari. vuil. f. 4'.^ Bigfl. med. 2. /. 29. Dicf. se. nat.

ad. 3. t. 113. Diisseld. snppl. 5. t. ló. A. Aureliana Lafit-

s;ins. 1. I. Cafsb. car. app. t. 16. Araliaslruni Trexv. Ehr.

í. 6. y. I. Podobný piedešlén)U ; koen tenší, wonný,

zasladlý a koenný ; listy dlauhorapíné, péinoprstna-

té ; lístky 3 prosli"ední ob\vejt*ilé, postranní 2 menší wej-

ilé ; stopka kratší apíkiiw, okolík jednoduchý, nmoho-
kwélý, poloktdowatý ; /,uby kaliehowé a plátky tupé. —

•

^^^ clduniech nejwétšího dílp Ameriky seuerné. Kwte
w erwnu a lípnu. "4-.

W Anierií e koen potebují místo sladkéiio dewa : nyní prý

pod imeneni ijivfcnii lili iiyuzin jej wywážejí do Cíny a Županu
a welikém ninožstwí.

ff. trojlistij. P. trifolium Lin. Trew. Ehr. t. G. f. 2.

ÍMni. t. 860. y. 2. Diisseld. siippl. 5. /. ló. /. i;5. Podo-
bá se pedešlému, jest ale mnohem menší, má koen
zakulalélý, listy trojenosené ; úkrojinv skoro sedawých,

okolíky dlauhostopkaté, malwice oscmcnné, /.clenawé.

—

W Americe sewerné.
Užitek jako pedešlého.

IF. llícalý. P. cochleatum Decemd. Aralia cochleata

Tmíti, fíumph 4. f. 31. Ke slromowitý, 10— I2sie\vícný,

bezbranný, we wýšce 3— 4' rozdlený na nkolik wl-
wí pímých co prst tlustých, kruchých ; ki°ira kruchá, swra-

skalá a silné bradawinalá ; listy stídawé ninohé na ho-

ením konci rozeh , které liií swau nadwisají ',
dále
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jsau listy dost weliké, apíkalé, wejilé, dole liluboce

srdit wykrojené, l/,ífo\vitt' proljlubené, protože laloky

okrauhlené jsau piblížené a kraj wšecken siln nad-
linut, lakže wlsí podobají se epici, jinak jsau tlusté,

lysé, tube, imawozelené, na líci swéticjší, kolcalobrwilé a

píízaubkaté ; okolíky drobné, husté slrbaulené a w latu

ro/,postavvené. — Na Molukách a Záw. Kwéte w po-
suše. 5*

ObzwlástE koen a kra jsau cluiti a západní ponkud koren-

ných a petruželi podobnýdi ; prwní užíwají k wyprawení moe a po-

tu. Listy potebují wne k rozhánní zajiáleniny (obzwláStu prsní), k

dlání kaupelí na i)ot ženaucfcJi ; mladé listí jedí jako jiné zeleniny;

též listy slauží na místo talíw a uiis. Z kmenu prýští se pryskyi-

ce opopanaksu podobná.

Obhubec. Gastonia. Gastonie.

Kraj kalichowý nad wajeník prodlaužený, celý.

Plálkúw b— 1(). Tyinek dwakrát tolik co plátkiívv, po
2 wždycky ped každým. Wajeník 8— 12pauzdrý. Cn-
lek tolikéž krátkých, nejdoleji píísrostlých. Plod 8— 12-

pauzdrý, 8— i2žebrý, píwyscblý,

O. tiip!/' G. culispongia Lam. G. spongiosa Pers,

Strom ztepilý s korau tlusiau haubowalau, šedau, se ži-

lami tlustými, klejopryskyicí naplnnými, s diwím
mkkým; kra snadn nožem propíchnauti se mže;
wtwe tlusté, listím opadalým bradawinaté , na konci

tlustnauci ; listy na koncích rozhowých smstnané, licho-

peené z lístkw n kožowitých, wejitých, tupých, nej-

celejších, 2" dlauhých, tlustých, na líci ern erwených,
wezpod bledších, vvelmi pohybliwých, plných klejopry-

skyice wonné; hrozny zpod lislw nesaucí okolíky

asi z 20 kwlw drobných, rezawých, koenem anjeli-

kowým páchnaucích, den trwajících
;
plod modrawý. —

Na Rlaurici a Burbonu ostrowech. 5 •

PRODARA. ArALIA. ArALIE.

Kraj kalichowý nejkratší, celý nebo zubatý. Plál-

kw h, na konci prostých, rozložených. Tyinek 5. Cn-
lek 5, rozewených. Maiwice bpauzdrá, asto hružlatá.

Semena so slupkau papírowiiau.
Byliny nebo ke seweroamerické. Listy složeué ; kwty oko-

li«né asto na latádi.

P. nahá. A. nudicaulis Líh. fíafin. med. 1, /. 8.

Oddenek oblý, kraužkowit klaubnatý, rozdlený na dlau-

hé wtítwe, pod zemí rownowážn rozšíené, wypauští
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jedinký list a slwol ; list dlauhoapíkatý, Irojenosený

:

úkroje lichowyšlrbenó, s úkrojky ó, wejitýuii, ostrými,

pilowanýnii, lysVini ; stwol kralši listu, 6—S" wysoký,

iysý, nahoe rozdlený na 2— 4 wétwe preslenné, jichi

každá nese okolík jednoduchý, hojnokwtý, bezpokry-

wekowý ; kraj kalichowý peknitký, ázubý; plátky pod-
hnuté, blawé ; malwice kulowaié, nahoe uaté, tmaw
envené, 3— ó nlkami šídlowitými wnené. — W
lesech horních Ameriky sewerné. Kwte w erwnu a

lipnu. '4".

Korea zapáchá balsaiiicin a teoší díl; potebují se na místo

sarsaparily, pod kter^inžto juieneui i do Ewropy <e priwážejí, jimiž i

prawá sarsapariia se porušuje.

P. hroznatá. A. racemosa Lin. Schk. t, 86. Hayiu

fenu. bol. t. 38. /. ó. Koen tlustý, hlízowitý, wyhání lo-

dyhu zelinnau, 3— 4' wysokau, oblau, lysau nebo pýi-
tau , rozkladitowélewnatau ; apíky peren 3

—

sdílné:

díly nesaucí 3— ó úkrojw wejitých anebo srdcii^ch,

zakoniiých, oste pilowaných, lysaunkých, krátkými ra-

píkv podepených; stopky úžlabíkowé nebo konené,
listu mnohem kratší/ jakož jejích díly pýité, nesaucí hro-
zen složený z okolíUír.v anebo wrcholíkuw mnohokw-
tých , pokrywkau skrownolupennau malau opatených »

kwty drobné na stopeckách, kalichu lysého 3krát del-

ších; zaubky kalichowé osiré, rozewené
;

plátky wcjci-

té, rozložené, zelenaw bílé ; tyinky pímé, zdélí plái-

kw j prašníky žiutaw bílé; nlek á, krátkých, piblí-

žených, na konci odstávajících ; blizny tupé ;
plod za-

kulatiý, hluboce bbrázdy, špinaw rusý. — Na skalách

stinných Ameriky sewerné, w Kanad až do VVirginie.

Kwte w lipnu a srpnu. '^.

Koen wouný a sUznatý potebují na rány a wedy, též pro-

ti nediiluun hrudním ; nialwite jedí a proti kaSli užíwají.

P. srdciíá. A. cordata Thunb. A. edulis 7Aiccai\

Dos-jen Kaempf. ó. p. 826. Lodyha pímá^ ^ —4' wysoká,

zelinná, pýitá, chudowtew ná ; listy wyštrbené na 5—

3

úkro)e, složené ze ^—o likrojkw, hoení asto jcduodu«
ché; likroje jakož i listy hoení apíkaté, wejité, dole
okrauhiené anebo úkosn srdité, ostré, oste pilowa-

cé, pýité ; okolíky kulowaté, mnohokwté, rozpostawe-
rié na hroznech jednoduchých anebo složených, (^latn-

rjých) konených anebo úžlabíekowých. -^ Na Žapanu>
kdežto jakož i w ín se sází. "tf

.

Koen tlustý, dužnatý, cliuti píjemn koenné, zalioklé, wel-

iní jest oblílteným waiwcm; taktéž i mladé lodyhy užíwají. V* 1'íd«

také ji mají ra lék pot wyliánející. Zdá se, žehy i naše podnebí
snášela.

49
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P. kolcatd, A. spinosa Lin. Schmidl. t. 102, 103. An-
gelíca arborescens Comm. amst. I. t.h^. Christophoriana

Pluk. alvu t. 20. Ker 8— 10' wysoký, kmenu pímého,
tlustého, jednoduchého nebo skrownowtewného, jako
rapíky krátkými kolci ozbrojeného; apíky 2—3krát pe-

ren rozdlené : úkroje wejité od poátku prwních
dílw apíkowých až na konec rozpostawené, zakoni*
té, pilowané, lysé; hrozen konený, pýíitohuatý, ro-

zewi-en pewtewnalý 5 okolí ky pehojné, mnohokwté,
pokrywkau malau z lupenúw árkowilokopinalých, tu-

pých , erwenawých , pýitých ; kalich ušlw zaokrau-

lilých, tupých; plátky okrauhlé, blawé, podhnulé ; n-
jek ó rozewených, oblaukowitých ; plod óžehrý. — W
Pensylwanii, iNowém Boraku, Karolín, Illinoe. Kwle w
lipnu a srpnu. \.

Odrodek apíkw nekolcalýdi a listw na mhu siwjcli. Koen a

kúra welini koenné a stiplawé we zwarenin potrehnjí proti wod-
Dotdfaiosti, dnám, starým kasim a nukazliwým diorobúm.

Betan. Hedera. Epheu.

Kraj kalichowý uywýšený nebo zubatý. Plátkijw S

•^10, na konci nespojených w epiku. Tyinek h— 10.

Cnlek o— 10, klíinawých anebo w jednu srostlých. Mal-

wice h— lOpauzdrá.
Ke pnulé nebo pímé, anobrž stromy. Listy jednoducbé Ufbo

•ložené. Kwety oko)i«né nebo strbaulené.

B. bluší. H. Helix Li?i. Bull. herb. 1. 133. Schh: t.

305. Guimp. t. 2ó. Hayn. 4. t. 14. Engl. bot. 1. 12G7.

Dev. et. Hayn. eur. t. 66. Betan wtší a niensí Mat.

Háj. 171. 172. — Wel 202. — Rostl. 2. ob. 22. Ker
wypauštjící mnoho wtwí, Iebas do wýšky 30 — 50'

wzhru se šplíhající a mnohým koáním wlrním se

udržující, vvždy zelený; kmen jeho zponenáhla pribýwa-

jící mže we wysokém slárí státi se ponkud stromowi-
tým : listy stídawé, apíkaié, lysé, lesklé, kožowiié, h

—

3roholalonaté, dole slab srdiié, nejhoejší a rozeh
kwtaucich celé, wejité , do eliptin kosotwciena
nebo podlauhiokopinata pecházející, zakonilé ; oko-

líky jednoduché .12—20kwlé, zakulatlé, konené neb
ižiabíkowé, asto po 3— 6 spojené w hrozen konený ;

stopky hwzdowil pýilé ; zuby kalichowé krátké, pí-
irojúhelné, padawé; plátky podlanhlé, po krííjích slab
nadwinulé, pak podhnuté, žlutaw zelené ; maiwire ku-

lowaté, zwící hrachu, s óúhelnau šomolkau, erné, 5-

pauzdré, pomeláním obyejn 2— 3pauzdré. — VV Ic-
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šech neJTvlšího dílu Ewropy, kdežto po stromech, ska-

lách a zdech se šplihá do wehké wýšky a je alaunem
wždv zeleným odíwá. Kwte w koncinácli jižných a pro-

stedních w zái a iJDU, zrá trprwa druhého roku ; w
sewernjch koninách iídkv a lepruwa z jara kwtaucí.^ .

Listy hoké a swraskalé potelnijí n;i staré wedy ; uialwice

xahorklé prý ženaii na po a dáweoí psol. Díwí jest sice twrdé,

w5ak ale ídké, že se jím wíno cediti imiže. W tejjlýrli krajinách,

ohzwiášt w Lewantii prjští se z kmenu klejopryskyice , zapá-

chající kadidlem, r-ernuliadá, kehká, naiiorklá a jindá w lékastwí
|)Otebowaná. W starydí mylhedi jest dležitý, Bakchus byl jím wen-
fen a thyrsus, jejž ten bh a bachantky nosili, ozdoben,

Zdrojobýl. Phytocreiík.

Kwtv 2domé, na ježh' kulowalém, dužnalém na-

hlauené. Samí: šupina bakowilá, ílaloká, podporu-
jící okwtí 4dílné. Tyinky 4: nitky nejdoleji srostlé;

prašníky wáhalé. Peslíku památka chlupatá , nožkatá,

mezi nifkamij mezi jejich zpodky sroalými pímo wze-
stupující. Samicí neznámé.

Z. welíkámký. P. gigantea Jf^allích as. 2. p. IL f.

216. Ke wysokánský, skoro strom, po jiných stromech
do nejwtší wýšky se pnaucí; kmen oblý, hlubokými
brá/,daii)i zoraný, ze zelena šedý, Ivsaunký, neprawidel-

né bradawinalý, rozmanit zkraucený, dole tíží swau
na zemi ležící, zllaušlí ramena anobrž i stehna ; sn)ílky

tenké, nejdelší, oblé, ozbrojené drobnými, autlými, po-

pelawými kolci; rozhy mkce plsoaté ? listy na smít-

cích a rozhách weliké, odstálé, ploché, apíkaté, stí-

dawé, široce wcjilé, srdité, zakoníte, nejcelejší, pí-
chobolnalé, asto piíirojlaloké : úkrojw tupých, aneb
ostraunkých, poboních welikýcb, okrauhlených, na pí
ano i stewíc dlauhé, na líci lesklé, podlé swazk ce-

wowých rezaw huaiíké, na rubu mkce huíialé, šedé,

odstalé, žebernaté, dole ožilé; apíky oblé, tlustaunké,

rezaw huaté a posypané chlupy hndými, lesklými

;

palisty žádné; hrozny nejwtší, wálcowit podlauhlé, po
ó— 8 nebo nmožších chomáené, ze wtwí anobrž z kmenu
wynikající, sedavvé, bwné, odwislé, na pí anebo sle-
wíc dlauhé, 2— 3" tlusté, složené z náramného množ-
stwí hrozníkúw, welmi piblížených, nesaucích strbauly

5—Tkwté
; stopky wšecky tlusté, dužnaté, huíiaté i spo-

lená ztlaušlí brka husího nebo labutího ; listeny hua-
té, dužnaté, prchawé, kopinalé Kwly samci nejmenší,

newonné. — Uoste w Indii wýchodní hojn w losech
49*
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huslích na pomoí martabanském u Aniherstu proti

niori. Kwele w únoru. "^ .

DHwf toho ke jest weliai sfáwnalé a drkaté, takže z rozlo-
inenýdi wetwí paleCnýdi prýští se weliké iiinožstwí sfáwy jako woda
íiaté a bezdiiitné, jíž zeuikowé užíwají k uhašeni žízn.

ád 116.

WÍLíNOWITÉ. HAMAMELIDEAE.

Kalich trubky s wajeníkem vvice niénc* srosilé,

kraje 4—oušlého, w paupti stechowilého nebo skoro
chlopnilého, nkdy žádného. Tyinek plodných tolik co
plálkúw a s nimi stíídawých ; tolikéž neplodných, nk-
dy supinowitých, ped plátky poslawených. Teio nad-
plodní žádný. Wajeník dole pirostlý, o 2 pau/.drách
Iwajených, o 2 nlkách s jednoduchými hliznanii.

Plod lobolkowitý : pauzdra pak nahoe se oddlující a

podlé švvu pukajíci, nkdy nedokonale cblopnitý. Seme-
no wisuté s pupem hoením. Kel skoro zdélí bílku

dužnalého.
Ke. Listy stídawé, jeduodiK lié, níTozdlené, celé nho zuba-

té ;
palisty žádné nebo prsiwé. Kwty obojaké, i)ra\videlné, konené

nebo úžlabíf;kowé, okoliCené, hroznené nebo strbaiilené.

Kád skrowný z 8 rodu (we 4 pokolen/di) sestáwajfrí, w Ame-
rice sewerné, Asii prostední wýihodní n na Madagaskaru rostauoídi,

Kád jednak podobný wawínowitým, jednak a to obzwlášt swídu-
witým.

WÍLÍM. Hamamelis. Zauserstrauch.

Kalich kraje na twero klaného, dole šupinama po-

depený. Plátky 4, pedlaulié, árkowité, (penllowité).

Tyinek 8: 4 plodné, prašník clilopnma kolmo pu-
kajících, 4 neplodné bez prašník , ped plátky po-

slawené. Tobolka 2pauzdrá, nahoe prostá, 2chlopná:

chlo4Dní na dwé klaných ; pauzdra Isemenná.
TF'. wirginskij. H. virginiana Lí«. Míli. ill. (. 10. Ca-

tesb. car. 3. t. 2. Duhám. \. t. 114. Schk. t. 27. Gump.
t, 75. Lodd. cab. I, 598. Rafin. med. 1. t. 45. Ke 8—12'
wysoký , jehož rozhy a kalichy chlupy hwzdowilými
plsuaté ; listy králkoapíkaté, obwejoilé nebo vvajecné,

ostré, dole nestejn nebo úkosn srdcílé, wykrajowano-
zejkowané nebo zubaié) zmládí srslí naryšavvle bwzdo-
witau, pak Ivsé a žlulaw zelené; kwty ped opadáním
lislíjw wynikajíci, po \\ na stopkách úžlabíkowých ne-

bo boních nahromadné a okklícené lupeny 3 drob-
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nými : ušly kalichowé wejilé, tupé, u wnil lysé; plát-

ky auzkoárkowilé, píieabalé, '.'V dlauhó, zelenawé žlu-

té > tviuky pekrátké ; wenec ze šupin co tyinky dlau-

hých, na konci ro/šíenych a uatýcli ; tobolka \Tejcowi-

ta, krátce 2rohá, nahoe 2brázdá : semena erná, lesklá

s bílým pupem. — VV Americe senrerne'. Kwle w záí
a íjnu ; zrá píštího UHa. '^.

Podwodníci w Americe sewcrniS lid powreCný mámí, že wSl-

weini toho ke ir.oliau poznati pítomnost pokluilúw, nul, soli kamen-

né, zilrojw a j. List hoký swriiskující a kiira tjrliže wlaslnnslí tam

se pot*-bují w lékastwí. Ke w naši :li sadedi nkdy tepruwa w
úuuru nebo beznu kwte, opozdiw se minulé jesen.

KUSKA. FOTHBRGILLA. FoTHERGlLtB.

Kalich zwonkowitý, nejdoleji s wajeníkera spoje-

ný ,
píufalý, zubv 5— 1 mozolowitými píwykrajowaný.

Plátky žádné. Tyinek asi 25 z kalichu wyniklých, ke-

jowitých ; prašniky konené, podkowowilé, štrbinau po-

lokruznau nodlé kraje pukající. Wajenik 2pauzdrý, 2-

wajený. olky 2, uiowité. Tobolka dole s kaliciiera

srostlá, 2laloná, 2pauzdrá: pauzder na konci 2chlop-

ných, Isenienných. Semena kostná, uisutá.

K. olsolislfi. F. alnifolia. Lin. Jacq. rar. t. 100. Lam.
t. 480. Diet. se. nat. alL .'i. t. 199. Duhám nov. 4. t. 26.

(wtilmp. t. 16. Ke 3—4' wysoký, olše mladé podobný
jméním a listítii, šcrokorý ; listy stídawé, apíkaté, klí-

nowilé, celé, proti konci pilowané zubami wtšíuji, id-
šími nebo pícelé, na líci zelené, wezpod šedé, mladší

bélavvé plsnaté ; kwétv bílé, klasaté, konené, shlauené
jakoby w strbaul podlauhlý ? tobolky weliké, wejcowi-

lé, nejhuiatéjší, ostré. — W lesech hustých na auboi
wrchúw Karoliny až do Wirginie. Kwte asné vr jae
z paupat konených, díwe rašení listw. Naše zimy si-

ce snáší, h'pe ale, když se pikrjie. \.

ád 117.

DfdNOWITÉ. COllNEAE,

Kalich trubky s wajeníkeoi srostlé, kraje na twero
klaného. Plátky 4 podlauhlé, dole rozšíené, z nejwyšší-

ho dílu trubkv kalichowé wyniklé, prawidelné, w paupéti

chlopníté. Tyinky i, s plátkv pipewnéné a s mnu
stídawé: prašniky wejitopodlauhlé, 2pauzdré. Oech
zbobulelý, památkau kalichu w^nený, s peckau 2pauz-



drau. Semena w paii/.drách wisutá, ojedinlá. Bílek

dužnatý. Koínek klowý liocní, kratší dloh po-

dlaulilýdi.
Stromy, ke, íídko byliny. Listy (krom jedinélio rod) stríC-

né, celé nebo zubaté perenožebré. Kwty strbaiilené , okolicené

nebo wrdioHCené, nalié nebo pokrywkaté , pofídkii pometáním
dwojdoiiié.

ííád ten sestáwá z 18 rod (w 5 pokolenídi).

Dín. Cornus. Hornstraucm.

Kalich iruhky s wajeníkem srostlé, kraje nejmen-

šího, 4zubého. Plátky 4, rozložené, s tyinkami na kraji

kalichowém píipewnné. Cnlka J, dole kruhem žláznatým

(terem nadplodním) obklíená. Oech s peckau 2pau-

z.drau, 2semennau (ídko Spauzdrau, 3semennau).

D. zelinni). S. suecica Lín. lapp. t. .b. f. 3. Fl. dan.

t. 5. Engl. hoi. t. 3,0. Siunsk, bot. 201. Rostl. 2. ob. 18.

C. pumila etc. Dill. elth. t. 91. Chamaepericlymenum
Clus. 00. Koen plaziwý, niowiiý, mrcasalý? lodyha ze-

linná, 4— 6" wysoká, pímá, hladká, lysá, jednoduchá,

dole šupinatá, nahoe nkdy stín 2wtewná ; listy

stíné, sedawé, wejité, ostré, Ižilé, obak pilehaw py-

rite, mladé hustopyité, na líci syt zelené, na rubu ble-

dé, i" dlauhé, o 2'" užší; strhnul I.S— 20kwlý, konený
na stopce wzhru pýité, kratší swých listn', obklíený
pokrywkau z lupenw i, vvejitých, ostrých, poddutých,

dolejších 2 širších, 9žilých, hoejších ážilých, užších,

wšech lysých, bílých, strbaulku dwakrát delších ; plátky

erné nachowé, kopinaté, ostré, nadhnuté; oechy shlau-

ené, wejcowité, nejerwenjší, mkké. — Na místech

stinných, obzwlášt okolo zhnilých paezw, po Ewrop
a Asii sowerných, na horách w Anglii. Kwle w erwnu ;

zrá w srpnu. \

.

^

Oleiliuw bezcbutnýdi, sCáwy wodnaté plnýdi, we Swédich po-

iíwají.

D. ohccníj. G. mascula /^//i. Blak. t. 121. Plmk I.

()i. Duhám. nov. 2. 1. 43. Schinidr. t. 63. Schk. t. 10.

Starm f. 52. Hayii. term. t. 35. Siblh. t. 151. Rostl. C.

ob. 19. Drinkowý strom Mat. Haj. 73. — fVcl. 86. 2.

Dínka Riil. ob. 37. Dín; owoce: drinky, (chybn)
bínky. Ke anebo strom 18—23' wysoký , mnoho- a

stinowtewný ; kra draslawá, popelawá ; rozhy pilla-

en pýité; listy stíné, krátkoapíkaté , vvejitozao-

krauhlé, wejité nebo eliptiné, zakoníte, celé, se že-

bry rownobžnýtui proti konci so sbíhajícími, obak roz-
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Iraušenými, pitlaenými chlaupkanii šerpiwaunké, we-
/pod bledji zelené, w úžlahíkách žebrowých obyejn
se swazkem bílých rlilupiiw ; z konce rozeh loských
wynikají okoliky jednoduché na stopkách krátkých, pý-
itvch, 15—30kwté. s pokryukau z lupenuw ty wej-

itookrauhlych, ostrých, podduíýcb, ostrých, špinawé žlu-

tých, wn nahndle zelených, co okolík dlauhých jako

stopeky hust a pitlaené pýrilých
; plátk we)itopo.

dlauhlých, ostrých anebo zakonítých ; oech tažené

elipsowitý, erwený. — ÍNa pahrbcích a auboích su-

chých wýslunných Ewropy jižné a prostední. Kwéte w
beznu a dubnu. 5«

DHwí |)ro swaii twnlost nárauinaa se hledá. Z wetwí rowných
a tenších dlají lioli- Owoce (drinky, Jiinky) aiwinné, maliko
swra^kalé, jsati oblíbené: tu a onde zadláwají je do cukru neb
do octa a ped asy potfebowali je w lékastwí.

D. lékaský. G. oíricinalis Zuccar. Podobá se pe-
dešlému ; okoliky skládají se z wíce kwlúw, pokryw-
ka \v prmru jest kratší, plátky užší a delší, w úžla-

bíku žeber na rubu listowém wausy weliké z winy ry-

šawé. — W ín, a odtud na Žapan pesazený. "^

.

Owoce jeiio w obojí zemi jest lékent welini wáženým.

D. welpokrywkowý. C. florida L/i- fVangenh. ani. t. M.
f. 4t. Schmidt, t. 62. Curt. mas;. I- a 2 6. Micka:, arb. 2. t.

1. Gnimp. t. 19. Rostl. '1. ob. 19. Ke zwýší 20, u nás toli-

ko 6— o ; wtwe a pupeny jako pedešlého rodu šedoze-

lenawé, lesklé ; listy za kwlcní tepruwa rašící eliplino-

okrauhlé, zakonité, vvezpod bledé, rownožilé, králkoa-
píkalé; kwty drobné, žlut zelenawé, sedawé, strbau-

íenc, obklíené pokrywkau z lupenw ty M/2" dlau-

hých, obsrdiiých, teníkých, žilnatých, na líci bílých, na

konci a na rubu zažlullých nebo erwenawých ; joecli

wejcowitý, šarlatowý, tyikrát menší dinek našinskýdi.
— Po lesech w Kanad až do VVirginie. Kwte w jae.°^ .

Kiira trpká potebuje se na místo cliyny ; díwí hndé welini

ysí wážuo.

D. hedwábni). C' sericea Heri corn. 1. 2. Schmidt.

1. 64. Gaimp. t. 80. C caerulea Lum. C. lanuginosa

Michx. Ke ó— H)', wtwí rozkladitých, tmaw tisawých,

jionabradawinatých, rozeh hust a krátce chlupatých;

listy wejitowajené, 3—4'/i" dlauhé, IV2— 2''2" široké,

apíkaté, na zpodin okrauhlené, na konci náhle zakon-
ité, pívvraubekowané, na líci zelené, na rubu, ob-
zvvlášt po žíle a zebrách , s chlaupky pitlaenými,
mkkými, rczawými, pak olysajici ; wrcholíky bez po-
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krywky konené, rowné, 3— ódílné, husté ; kalich béla-
wochlupatý: zul)inv á-rkowitých, ostrých; plátky árko
wité, bíle

;
plody zakulatclé, pkné modré. -— VV lesech

wlhkých w Karolín až do Kanady. Kwte w erwnu a

lípnu, "fí

.

Kra jeho potebuje se jako pedešlého.

D. swida, C. sanguínea hin, Fl. dan. t. 481. Lam.
t. 74. /. 2. Engl. bot. t. 249. Schmidt. t. QQ. Duhám. nov.

2. t. 44. Guimp. t. 3. Sturm /. 52. Rosil. 2. oh. 21. Swi-
da Mat. Háj. y\. — Wd. 87. Swíd mjH oh. 38. Swída,
Swíd. Ke 12' wysoký ; wlvve oblé, stiné, metlowíté,

z mládí pitlaen krátkosrsté, w zim lysé, lesklé, oby-
ejn co krew ervvené ; listy díw kwtení wynikající

stiné, wejité nebo eliptiné, zakoníte, celé se žebrv
rownobžnýmí proti konci sbíhawými, na lící šerpiwé
chlaupkami sochatými pitlaenými, na rubu husté pyri-

te chlaupkami delšími, jednoduchými, píkudrnatýnii ; z

konce rozeh wyniká stopka, dwakrát delší apíku, oblá,

blawá, pilehaw pýítá, nesaucí wrcholík bezpokryw-
kowý, plochý nebo málo naddutý, hojno- a blokw'
tý

;
plátky kopinaté, ostré, wn pýilé; oech píkulo-

watý zwící hrachu, modraw erný, blotekowaný. — W
kowíštích, ídkých lesech na pd kamenité po celé

Evvrop a sewerné Asii. Kwte w erwnu a lípnu. %_

.

Diíwí petvvrdé hodí se dohe na rozdílné práce. W sadech
obyejný. Z jader oech nejedlých dá se dobrý swíticí olej wy-
tlaCowati.

D. bílý. C. alba Lin. Schmidt. t. 65. Pall. ross. 1. t.

S4. Rostl. 2. ob. 21. Ke pedešlému podobný; wetwe
jsau w zim ješt pknji erwené nežli pedešlého ; li-

sty má wtši, podlauhlowejité nebo eliptiné, na rubu
blawé chlupamí roztraušeriými, pitlaenými, sochatý-
mi ; oech bílý. — W Americe sewerné ; u nás obyej-
ný w sadech. \.

ád 118.

JEMELOWITÉ. LORANTHACEJE.

Kwty obojaké nebo rí°iznopohlawé. Trubka kaíi-

chowá dole kalíškem kalichowitým obklíená, s wajení-
kem srostlá, kraj krátký celý nebo ušetnalý. Plátky 4
— 5 hned prosté, hned wíce mén srostlé, w paupti
chlopnité. Tyinek co plátkw, jím sliných ; nilky

wíce mén na plátky pirostlé nebo žádné, prašníky na
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konci nilck wálialc nebo pímé, hvnt beznitené, na plát-

ky píipewnné. Wajeník vvejcowitý nebo oibowitý, s ka-

licbeni srostlý. nlka niowiiií nel)o žádná. BHzna

hláwkowitá. Malwice kaHcbem šoniolenatá ili wnená,
Ipauzdrá, Iseiiienná. Semeno w blán obalené. Bílek

dužnatý. Kel koínku boi-eního, na konci zllustlébo ne-

bo uatébo.
Ke, skoro wšecky prfžiwné, poffdku ke nebo stromy w zo-

uti koenCjící. Listy strfCné, ideji stíJawé, wíce iiiéne dužnaté,

Cflé, perídko žádné. KwCty rozlfné a rozdíln rozpostawené.

Po tu dobu znají wíce 300 rodu (w 4—7, dle Dkterýd) w 21

pokolení rozlosowanýili). jirliž nejwetsí díl mezi obratníkoma Ameri-

ky a Asie prebywá; Kwropa má totiko 3. Znamenitý jsau, ze pí-
ziwné swé koeny zapauštjí do kmenfiw auebo wtwí rostlin dew-
oatýh a z niili swau potrawa ssají. W ohledu jejiili prwkiiw málo

wíine ; mnolié a snad wšecky mají zpsob pryskyice lepem (na ptá*

k)J nazwaué.

Jemela. Viscum. Mistel.

Kwty dwau- anebo jednodomé. Kioífy samí

:

kalicb kraje nepalrnébo ;
plátky pirostlé, prašníky i,

bez nitek. Kivífy samici: kalich kraje celého; plátky

4 (poídku 3— ó), prosté? nélka žádná? blizna tupá;

nialwice šomolatá, Isemenná.

J. hlín. V. album Un. Blah t. 184. Plcnk t. 703.

Lam. t. 807, Schk. t. o20. Sturm f. 7. Duhám. nov. 1.

/. 26. Giiimp. t. 198. Hayn. 4. t. 24. Dusseld. 2. t. 14.

Rostl. 2. ob. 2. Mélí Mat.. Háj. 236. — JFcl. 284. Jmél.

jmélí, mélí, mýlí, meyli, omelí, jemela, jemola. Koen
korau stromowau a kowau proniká, a pod blem ili

blanau we díwí se tratí; kmen hustosochat wetewna-

lý dlá kíek hustý, obyejné zakulatlý, 1— 2' wysoký

a tolikéž skoro široký ; wétwe oblé, na klaubech ztlu-

stlé, jako listy syté žlutawozelené 5 dí«í mkké, bla-
wé ; listy stiné, samích kw kopinaté, samicích ár-

kowitokopinaté, wžycky nejtupjší, dole zaužené, seda-

wé, nejcelejší, kožnaté, dužnaté, nejhladší, usušené samí
bžilé, samicí Sžilé ; kwly dwojdomé, konené, sedawé,

po 3—ó nahlauené, zelenaw žluté; kalich s krajem

nepatrným
;

plátky 4, wejité, pínestejné ;
prašníky 4,

docela pirostlé na líc píátkw, drami nepoádn roz-

položenými pukající; pyl žlutý; kwty samicí menší;

plátky 4, wejité, tupé; vvajeník vvejcowitý s bliznau ho-

molowiiau, komolau ; maiwice wyrašením dwau pupe-

nw wedlé kwtw úžlabíkowé, zakulallé, zwící hracbu,

bílé, proswítawé, ua ecbalce s 4 tekami hndými, dui-

«
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ninan nikkaii, pi-niliau, leplíawau ; semeno wejíté, ze-

lené, nkdy dwa kle zawírající, — Na rozdílnýcli s'.ro-

niech a kíech , ob/ulsl na lirusích
, jabloních, so-

snách, po ncjwtšíni dílu Ewropy. Kwete w beznu a

kwtnii, zrá w jeseni."^.
Netoliko / iiialwir anol»rž i z kry tlustších wtwí doliýwí se

lep na ptáky; ilrozdowé, kwííaly a j. rádi inalwice zoliaj
;
pau.stjíre

ale seiiipna ne/a/.itá od sebe, píispíwaj k rozmnožení té rostliny, a

tudyž |)ísiowí: turdus sibi ipse ntaluin cacat. Celtám starým byl ker
ten jjoswátný.

H. OCHMET. LORANTHUS. KlKMENBLUME.

Kwty obojaké nebo dwojdomé. Kraj kalichowý
králky, zubatý nebo nepatrný. Plátky A— 8 (asto 5— <>),

prosté nebo vvíce niéné srostlé. Tyinek co plátkw

:

nitky dole na plátky pipewnné, ostatn pr(ísté. nlka
niowitá, s bliznau tupau. Maiwice Isenienná.

O. nvropskif. L. europaeus Lin. Jacq. nnst. t. 30.

Schk. f. 99. Rostt. 2. oh. 5. Ochmet, ochnietí, jmélí du-
bowé nebo žluté nebo hndé. Ke jmním jmélu po-
dobný, též |)íži\vný, od dola socbal wtewnatý, 2

—

\'

wysoký ; dolejšek kmenu rozšíený, píšlííowitý, na w-
iwe, z kterýchž wyrosll, welmi ztuha pirostlý ; wlwe
oblé, rozewené, šedohndé, bradawinalé, kehké ;rozhy
zelené, nahoe smáknuté; díwí zahndlobílé, sausted-
n bledji kraužkowané, bíle p;iprsko\vané ; sten nepa-
trný ; listy stíné, kratkoapíkaté, wajenopodlauhlé, tu-

pé nebo wykrojen, celé, dole zaužené, tlustaunké, ne-
patrn žilnaté, usušené ožilé, nejdolejší dwé mnohem
menší a tupjší ; kwty mnohomanželné, dwojdomé, na
klasech konených, jednoduchých, ídkých^ žlutaw ze-

lené, podepené listeny drobnými, šupinowitými ; kraj

kalichowý krátký, slab (Jzubý; plátkw 6, árkowitoko-
pinatých, ostrých, dole trubkowitoswinutých, na konci
ncjodstálojších, u wnil zažlutlých, wn zelených; tyi-
nek ó, z plátkw nedaleko zpodku wynikajících ; nitky žá-

dné, prašníky podlauhlé ; wajeník wejcowitý ; nlka ni-

owitá 5 blizna hlawíkowitá ; malwíce zakulatlá, zwící

bohatého hrachu , zažlutlá , málo lesklá. — !Na stro-

mech, obzwlášt dubech, kaštanech prížíwný, po Ewro-
p wýchodní, prostední a jižné; w echách nejdále k
západu a seweru se nachází. Kwte vv kwtnu. \.

Ta rostlina od dáwna jest lékeni welmi wáženým- akoli nyní
málo si ho wSímají. W západní KwropP beran místo ueho jmél bílý,

který, jak se zdá, podobného jest úinku.
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Rád 119.

KALINO WITÉ. VIBinSEAE.

Kalich trubky s wajenikcm docela nebo dopola
srostlé, kraje na tré neb na patero klanélio. Plátkw 5,

na pohled na wajeníku pripewnn}' ch, srostlých w ko-

runu zwonkowiiau neljo kolowitau, na patero klanau :

uštw w paupti stechowiiych. Tyinek 5— 10, z trub-

ky nebo ústí korunowého wyniklých. Wajeník 3— 5-

pauzdry : pauzder o uajeku jediném , wisute'm. Blí-

žen 3 anebo h, sedawých anebcí nlkanii šídlowitýnii

podepených. Malwice 1— mnohopauzdrá, 1— mnoho-
semenná. Semena bílcnatá. Kel rovvný, osowý, s ko-

ínkem wzhnru obráceným.
Kf nel>o striiinky, ídilo byliny. Listy stríné, jednoduclié ne-

bo lidiopt^rtné, ideji trojené ;
paliity obj{;i'jn6 žádné anel)o Hiísto

nidi násadky žláznaté neiio brwowité. Kwty i)rawidelné, obojaké na
koneCnýtli wrrholfcícli anebo strbaiilecli.

Asi 70 rod (w 3—4 pokoleních) rozlosowanýcii skoro po
wšeili zeinu dile(4i, takže Asie a sewerná Auierika jidi nejwíce

mají.

TŠALAJ. YlBURKUM. ScHLlNGBALM.

Kwty obojaké, stejné. Kraj kalichowý, malý, ozu-

by. Koruna zwonkowitá, na patero klaná. Tyinek ó,

z dola koruny wyniklých. Blizny 3, sodawé. Malwice
ísemenná.

T. bobkolisfý. V. Tinus Lin. .
Curt. mag. t. 38, Du-

ham. nov. 1. 37. Schmidt t. 180. Tinus primus Cliis. p. 41K

Planý strom bobkowý Mat. IVcl. 36. C. Týn bobkolistý.

Ker ozdobný, 4— 9' wysoký, pímý ; wtwe stíné, star-

ší oblé, nahndlorezawé , mladší tyrhrané , srstnaté

chlupami na žlázkách sedícími; listy stiíné, králkorapí-

katé, pezimující, wejitopodlauhlé, podlauhlokopinaté,
poídku kopinaté, ostraunké, nejcelejší, po kraji maliko
podwinuté, chlupaté, na líci tmaw zelené, nálesklé, wc-
zpcd bledé, stídawé perenožcbré, w úžlabíkách žebro-
wých swazkal chlupaté, 3" dlauhé, 1^'?" široké, tuhé, ko-
žowité ; na konci rozeh stopka tyrhraná, žláznatochlu-

patá neb opíchala, nesaucí wrcholík mnohokwélý, mélce
wypuklý

; pokrywka z lupenw 6, árkowitých, tupých,
kratších nežli stopeky ; stopeek ó— (j

;
pokryweky

.Mupenné ; kwéty na stopinkách od dola pikryté li-

stenoma kopinatýma tupaunkýma; koruna obšírn zwon-
kowitá, bílá, kraje na patero klaného ; tyinky zdélí ko-
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runy ; nlka jediná ; malwice kuiowalá, kalíi;hem wen-
ená, zwící hracím, niodrawá. - l^o Ewrope slcdomo-
ské od Hispanie až do ecka, léž w Lusitanii. Kwete w
únoru a beznu.^.

Malwice prý násiln poPiSfují. U nás w kruhiilícl) se diowá a

kwta w zim a asn w jae jest ozdobaii nasidi skl«:níkuw.

T, obccnij^ V. Lanlana Lm. Jacq. aiist. t. 341. Plcnk

1. 231. Engl. bot. t. 331. Schh. A 31. Guimp. (. 31. Hosti.

2. oh. IG. Tusalaj, chudowina, lepík, imik (kiwe). Ke
pímý, 8— 12' wysoký; wtwe stríoné, oblé, s korau še-

dohndau. rozljy hwezdnatoplsit j listy stríné, vvajené,
dole srdité, tupaunké, pilowané, wezpod swraskale že-

hernaté a hwzdnaloplstilé; rapík krátký, dole nahý;
wrcholíky konenp_, preslenn wlewnat, ploché, hojno-
kwété ; kwty stejné, obojaké, zlutaw bílé » koruna ko-

lowitá, kraje .Sdílného : uštúw wejilých, tupaunkých
;

nélky 3, krátké, spojené w télo homolowité, komolé

;

blizny 3, tupé; malwice wejcowitá, smáknutá, bliznami
wénená, díwe erwená, pak erná, maunaté dužnatá,

chudoiawá ; semeno wejité, obak na dél dwojbrázdé.
— W kowištích Ewropy jižné a prostední. Kwéte w
kwtnu a erwnu. ^ ,

Z (llauUýcIi a tenkých wýstrelkuw dlají pkné trésfky ili cfwky
k dýmkám, kfiru slatipawše ; slowaii tureckými ; mladé pruty jsauco
tuhé, slauží k wázání Z kary koenowé mže se dlati lep na ptá»
ky. Malwice slizaat sladké, slab swraskujícl mohau se beí aura-
zu jísti.

KaLISA. OpULUS. ScUNEEBALIi.

Kwty na wrcholíku krajní nijaké, wtší s korunau
kolovviiau 5 kvvéty prostední obojaké : trubka kalichowá
s wajeníkem srostlá, kraj 5zubý ; koruna zwonkowita

;

tyinek 5, z dola koruny vvyniklých. nlky 3. Malwi-
ce Isemenná.

Kre; listy lalokaté, prstnatožilé ; fapíky žláznaté, a i násad-
kaina šídlowitýma nebo nifowitýma, palistm podobnýma.

K. obecná. O. glandulosa Moench. Viburnum Opu-
lus Lm. Fl. dan. t, 6ul. Duhám ?iov. 2. t, 39. ScM. t Hl.

Sturm /. 27. Gaimp. 1. 32. Rostl. 2. ob. 16. Kalina Mat.
IVel. 460. Ke 6— ló' wysoký, nebo nízký strmek s

korau šedohnédau ; rozhy zelené , brázdowané ; listy

stiné, apíkaté, wejité nebo okrauhlé, 3laloké, nestej-

n hrubo- a chobotnatozubaté zubaini zakonitými, na
rubu pýilé ; apík nahoe se žlázkama stopekatýma a

dole s násadkama šídlowitýma nebo niowitýma ; wrcho-
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líky konené, ploclié, paprskující; kvrty prosledni žlu-

tawo bílé, pokrajní nijaké, mnohem wínší, kolovvilé, blost-
né ; malvvice zakulatlá, Sarlatowá, šáúnatá. — W há-

jích a lesech \vlhk}ch, podlé polokw po nejweUsim dílu

Ewropy. Kwte w kwtnu a cerw-nu,"^.
W zahraJádi uetoliko ta planá se sází, anobrž i znamenitý

odrodk, jehož kwety prostední jsau nijaké a jako krajní zwelicené,

a slowe ktiliiifi znfnnilui, "phiá (O. v ^ rosens). Kra, kwSt a nial-

wice jsau ostré a hoké jako bezowé a taktéž se potebují. Dí-
wí z kuienw a starších wetwí jest twrdo, a nuiže «« poebnwali na
drobné práce.

Bez. Sambucus. Hollusder.

Kraj kalicliow} malý , ózubý. Koruna kolowitá,

prohlubená, na patero klaná. Tyinek ó, z dola, koru-
nowého wyniklých. Blizny 3, sedawé. Malvvice 8se-

ujenná.

B. eitiý. S. nigra Lin. FL dan. t. 545. Plenh t. 229.

Engl. hol. I, 476. Schmidt t. 143. Duhám. nov. I. 1. 65.

Sckk. t. 83. Guivíp. 1. 34. Hayn. 4. t. J(). Diisseld. 5. /.

íb. JFagn. 1. 1. 11. 78. Rosil. 2. ob. 18. Bez domácí
Mat. Háj. 387. Bez Mat. WcL 484. Ke anebo strom
10— 20' zwýší, s wtwemi stínými, rozkladilými, napl-

nnými tlustým, bílým steném ; kra na kmenu a starých

wtwech tlustá, rozscdlá, nahnedle sedáj rozhy zelenej

listy stíné, rapíkaté, lichopeené , J— 3jamé : lístky

wejilé nebo wejitopodlauhlé, zakonila, oste a hustu
pilowané, lysé nebo vvezpod pýité: palisty žádné a mí-
sto nirh dole pi apících nkolik žlázek anebo piíwes-
kw niowitých ; wrcholíky konené, weliké, ploché, na
5 wetwí lilawních rozdlené; kwety žlutaw bílé, zápa-
chu silného, ponkud omamujícího; malwice kulou-até,

nachowle erné, %'" dlauhé, na konci 5 tekami zna-

menané, na wrcholíku s wtwemi fialow zabarwenými.
— W kowištích, na místech stinných, podlé píkopiiw,
zdí, plotw po nejwtším dílu Ewropy a sewcrné Asie.

Kwte w erwnu a lipnu, zrá w záí. \.
Nkolikero odrodkúw:
jS) zclenomnlwini) (S. virescens) niulwic zelených,

y) Mloynalwiuý (leucocarpa) maiwic bílých,

<) dHpnatxj (laciniata) lístkw wy§tSrben5ch, líkrojw stí-
hánýdi,

f) strnlitlij (varíegata) listw blo nebo žlutawostrakatýdi.

Zelené tástky jsau lioké a ostré, tené zapáchají nepíjemnS
a mánii wu, ženau na stolici a psobí dáwení; potebují se proti

wodnotlnosti ; kwet bezowý wyhání pot a pikládá se na otoky.

Kosinatice t. j. kwCtaucí wrdiolíky do tsta zaobalené a usmažené
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jsíiu lalidkau. Z inalwic, hezinck, dlají powídl, kccnndu, Jižto w
l('!kastwí a w kiicliynírli potebují. Z wtwí sirén zbawfnýdi dlají

rfwkVi iltlapci ale atíkafiky a bandiaCky; ze stené kuliky na stroj

elklrikowý. B<ízif)ky jsaii prý driibeži jedem. Staí Slowané po-
labští ineli stroiH ten za jioswátný, a odtud snad pochodí, že w Cecháili,

iKi IMiiraw, w Slezsku a na Slowensku neuí na wenkow obydlí, aby
podlé nelio nebylo bezu, který obyej i w zemídi zadiowal se, kdež-
to e slowanská wylmbena.

B. chebd. S. Ebulus Lin. MilL ic. t. 22G. Plenk t.

?30. FL (lan. t. Hr,6. Curt. lond. 3. /. 18. Engl. bot. t.

Mh' Schli. t. 83. Gaimp. t. 33. Hayn. 4. /. 15. Dusseld.

16. t. 19. TVagn. i. t. 30. 31. Rostl. 2. ob. 11. Chebdí
Mat. Háj. 388. — ircL i Stí. C. Chebd, hebd, chbez,

chbeza, chobzda, chebdí, hebdí, zemský bez. Koen s

oddenkeni plaziwým, dewnatým, uzlatým, co prst tlu-

stým, dlouhým, hndým, mnnho mrcas wysilajícím, wy-
pauštjícím lodyhy letní, jednoduché, pímé, 3— 5' wyso-
ké, dole co pi-sl llusle', kruché, ohlaunké^ brázdalé ; lisiy

stíné, lichopeené, dolejší ó-, hoení 3jau)é: lístky

kopinaté nebo wejitokopinaté, nejostejší, di"obn pilo-

wané, lysé, na líci tmawozelené, na rubu bledé, 3'/2"

dlauhé, ^4' široké ; apíky dolení dlauhé, wzhru se zkra-

cující, dole pi wzniku s násadkama palistowitýma ; wr-
cholik konený, weliký, na dwé nebo tré rozdlený, s

kwty mnohými, stopekatými, bled erwcowými; praš-

níky tmaw oer\vené» na nitkách tlustých; mabvice kulo-

waté, maliko drobnjší.— Na místech wlhaunkých podlé
lesw, na polích hlinatých, weliké plasy pokrýwající, po
celé skoro Evvrop, též na Kawkazu. Kvvte w lipnu a

srpnu ; zrá w záí. 1|.
Celá rostlina zapadlá siln a nepíjemné. Oddenek a listy

násiln poišfují, kwty a malwice (diebdiuky) ženau na jiot. Nyní w
lékaatwí se nepotebují.

B. erwený. S. racemosa Lin. Jacq. rar. óí). Kern.

t. 72. Gaimp, t. 35. Duhám. nov. \. t. 5tí. Rostl. 1. ob. 19.

Bez horní Mat. Háj. 388. — Ifel. 3tí 4. Bez erwený,
horní, lesní. Ke 8 — lO' wysoký, pímý; wtwe stíné,
s korau hndau, bíle skropenau, stenm skoicow hn-
dým ; listy stíné, lichopeené, 2jamé : lístky podlauhié,
zakonité, dole píslejné, pilowané ; apík dole se žiázka-

ma ; hrozen wejcowitý nebo obvvejcowitý, nejtupjší :

wtvviky stíné, slídaw rozdlené ; stopeky kratík,
jednokwlé, listeny 2 stíné, na konci nesaucí kwfv
ze žlulawa zelené ; malwice zakulailé, erwcowé, kr.ijein

kalichowým wnené. — INa chlumech wlhaunkých po
Ewrop prostední a jižnjší, též w Sibirii. Kwte \v

dubnu a kwlnu.^l^. -ií,



L/stky jflio nkdy wySterbené. W s:i«leili jej rádi mají pro

kjikiiý poliled, když kwele a owoce uese. Oívsí pwné na zbuží

tsaustnižuické a j-ezl>ár$kú.

ád 120.

[ZlxMOLÉZOWlTÉ, CAPIUFOLIEJE. J. S. Presl

(^I820;. Caprioliaceae Bartl. (\^2>0).

Kalich trubky s wajeníkem srostlé, kraje na pate-

ro klaného, asto nestejného. Koruna nadplodní, trub-

kowiiá nebo nálenkowitá, asto nestejná: ušlw w pau-
pli strechoniiýh. Tvinck z trubkv korunowé vvyni-

klych 3— 4, dwojniocných. Wajeník 3— ípauzdrý: pau-
zder I— ninohowajenýcl), wajeka wisutá. Cnelka I,

niowitá, s bliznau obyejn nerozdélenau. i>Jalwice ne-

bo tobolka 1 — épauzdrá, 1 — mnobosemenná. Se-
meno bitenaté. Kei rowný, osowý, s koínkem ho-
ením.

Ke, poídku stromy nebo byliny. Listy stKné> jednoduriié,

nerozdlené, peenožebré, bezjiaiisté. Kwty dwojCatué, prawidlné
nebo dwojpyské, iižlahfkowé nebo konené, dwojCatné, hromadné,
strbaulené nebo krátkoklasené.

Do tolio ádu náleží asi 10 rod (w 7—8 pokoleních), iidiž

nejuinožší rozlosowány jsaii po seweromírném podneltí obujfiio s\v(a,

málokteré mezi obratníkoma. Od píbiizn)'!) cbynuwníkuMiljd} liší

se ale bezpalistnostJ, od bezowit\di ale jmníui a ustrojností kwtu
a plodn.

KozÍLisT. Caprifolium. Geisblatt.

Kalich kra|e ó— Izubého nebo pícelého. Koruna
trubky zdélené, pokraje na patero klaného, píprauidel-
ného nebo 2pyského. Tyinek b, zdélí koruny. Bli/.na

kulowatá. Maiwice oddlená, mnohosenienná.

Ke toiwé nebo pnulé ; listy stííné. Pasto srostlé, pro-
rostlé } kwty konetné, strbaulené nebo ážlabíkowé peslenné.

K. obecný. C hortense Lávu C. rotundifolium
Moench. Louicera CixprúoVxxxm Lin. Jticq. aiist. 1 . 357. Engl.
bot. t. 199. Schmidt 1. 105. l06. Guimp. t. 6. Hayn. 2. t.

37. Rostl. 2. ob. IJ. Lilium lesní aneb rže z Jericha
Mat. Háj. 3il. Rže z Jericha Mat. IVcl. 3íl. Ke 10— 15 wysoky, nepranideln wíjawý, pnuIý, s wlwemi
dluhými, šlíhl}nii, oblými, nahndle rvšawými, rozhami
zelenými, jako ndadý list nkdy huatými ; listy padané,
sliné, elipliné, tupé, králkohroté, celé, na rubu zele-

naw ple&uiwé, dulení w apik krátký zaužené, iioení



78G

srostlé a nejhoejší dlajírí tak Ksl okrauhlý, prohlube-

ný t kwlv na koncecli wtwowých po h— 1 w preslén-

cích, preslének dolení jakol)y úžlabíkovvý, hoení str-

haiilowilý, listem srostlým, okraiihlým podepen)'; kw-
ty I*]?" dlauhé, dívve bílé, dole anebo na celém unéjš-

ku ržowé, pak žlutawé, wonné, 2pyské : pysku hoeniho
širokého, na twero klaného, doleního sehnute'ho, celé-

ho : tyinky zdélí koruny wzslaupawé; nélka lysá; nial-

wice oddlené, clipsowité, šarlatowé, jínaté. — W ko-
wištích w Ewropé jižné a tu i onde w prostední. Kw-
te w kwétnu a erwnu. '^.

Kwety ráno a weír wydáwají wni pelaliodnau, protož k»fr

w zabradácli a to daleko k seweru se sází, a jím hesídky se opléta-

jí. Ped asy wŠecky jeho díly w lékastwí se potebowaly.

K. otáiivý. C. Periclymenum Eoem. et Schiilt. Loni-

cera Periclymenum LÍ7i. Fl. dan. t. 908. En^l, hol. t. 800.

Schmidl. L \Z'i. Schk. t. 40. Giiimp. t. 7. Huyn. 2. t. 38.

Rostl. 2. ob. li. Podobá se pedešlému rodu, liší se

ale, že wšecky listy jsau oddlené, nesrostlé anebo že

nejhoejší dole nejkratšcji jsau dohromady srostlé ; kw*
ty na strbaulech stopkatych, obyejn nahých?, listo-

ma nepodepených, a jsau wn jakož i stopka spolená
a listeny žláznatosrstnaté ; malwice barwy tešíiowé. —
Na kopcích wýslunných w kowí a hájích po Ewrop
prostední. Kwle w kwetnu. '^.

Jest odrodek

j8) s listím na rubu pýitým (C. p. pubescens), a

y) s listím diobotnatojtrííianjm (C. P. quercifoliiun). Ostatnu
jest powab pedešlélio.

ZiMOLÉz. LoNICERA. LoNlCERE.

Kraj kalichowý na patero nebo twero klaný, dole

iupinama srostlýma podepený. Koruna trubkowitá, na
patero klaná: kraje pístejncho, píprawidelného nebo
dwojpyského. Tyinek o. Blizna hlávvkowitá nebo ztlu*

sílá. Malwice 2—3pauzdré, asto mnohosemenné.
Ke i wtwe a listy stíCné ; kw2ty 2, na stopkách ojedinlých,

žlabíkowých ; malwice na stopce 2, dole wíce mén srostlé.

Z. obecni). L. Xylosteum Lín. Fl. dan. 1. 808. En^l.

bot. t, 916. Sibth. t, 223. Schmidt. 1. 43. Duhám. 2. t. oi.

Guimp. 1. 9. Rostl. 2. ob. 13. Xylosteum dumetorum
Moench. X. pubescens Juss. Zimolýz, zimoleyz, zimoláz.

Ke 4— 8' wysoký, pímý, šedokorý, wlwí stíných,
nejodstálejších, rozeh bledozelených, pýiiých ; listy

stiné, krátkoapíkaté, cliptiné nebo wejitoeliptíné.
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lup zakoníte, mkkohrotó, nejceljší, na líci

spinawé zelené, na rubn šedozelené, i s rapíky hu-
sle pýité; stopky ú/.labikowé, ojedinlé, slíné, py-
rite, na konci 2k\vte ; kwty i— tí" dlauhé, blaivé

nebo rusé, dole ponaerwenale', wné a nuii i s tyinkami
a nlkau pýité, 2pyské : py^kii boreního pímého, oa
lwero klaného, dolemho podhruiteho, oárkowilého, ce-

lého, trubky pekráiké, dole zpedu wolaté; maiwice
zplešlilokulowaté, co hrách weliké, erwené, po 2 dole

srostlé. — \V kowištích, hájích, lesech po nejwéliím
dílu Ewropv. Kvvte w kwtnu a ernnu. ^.

Maiwice siln potišfují horem a doiem, též aa mo žeaau, tu-

dyž jindá w lékastwí se potrebowaly.

Z. srditý. L. tatarica Litu Pall. ross. 1. /. 3(). Jacq.

rar. t, 37. Schmidt. h lil. Bot. reg. t. 3l. Rostl. 2. ob.

14. Z. zahradní, tatarský. Jmním pedešlému podobný,
snadno ale se poznáwá zrstem ztepilejším, listím po-
dlauhlowejitým, dole uatým anebo slabé srditém, na
rubu siwým, docela lysým, málokdy pýíkatým, rozhami
a stopkami kratšími, tyinkami koruny kratšími, malwieema
erwenýma, dole sotwa srostlýma. — Podlé ek na pa-

hrbcích píkrých \v Sibirii, óó" š. s. nepekroující. Kw-
to w kwétnu. ^i .

Kwty jsuu tiiiawji nebo jusnji ržowé, aaobrž i bílé. U nás

w sadech pro ozdobnost oblíbený.

PÁMELNÍK. SvMPHORlCARPCS. ScHNEBHOLDBR.

Kalich kraje 4zubého, dole 5šupinný. Koruna
zwonkouitá, na tré neb patero klaná, pístejná. Ty-
inek S, sotwa néjícich. Blizna kulowatá. iMalwice

wénená, 4pauzdrá, 4semenná
\
pauzder 2 asto pome-

tawýcli.

P. strbaulaltj. S. vulgaris Michx. Rostl. 2. ob. 14.

Symphoria conj^lomerata Pcrs. S. glomerala Pnrsh. Lo-
nicera Symphoricarpos Lm. Schmidt t 115. Ke 3-5'
wysoký ; wétwe oblé, & korau hnédau, Ivsau; rozhy o-

blé, zelené, naryšawélé, nejodstálcji pýité ; listy slíné,
prekrátce apíkaté, wejité, nejtupjší, nejkrateji tupo-
hrolé, nejcelejší, stídawožebré, na líci sytozelené, na rubu
siwé, po kraji a na zebrách wezpod pýité, M/i" asi dlau-

hé, \" široké ; z úžlabíka list hoejších wynikají stop-

ky slíné, oblé, pýité, asi dwakrát delší apíku, dwoj- *

listenné, na konci nesaucí slrbaul ze kwtiiw 3 —G se-

dawých, podepených listenoma wejitýma, pýitýma, šu-

pinowitýma ; kalich nahoe zaužený, kraje šálekowitého,

ík



788

oste óxubého; koruna delší kraje kalichowého, erwená ;

tyinky a nlka enjící ; malwioe erwená, /.wící s^nien-

ce. — W Karolín a Wirjíinii. Kwle w erwnu. ^.
Trpký koen potebují proti ziiimicíni.

P. hroznatij. S. racemosus Michx. Symphoria race-

mosa Parsh. Lodd. rab. 1. 230. Podobný pedešlému dle

jn)ní, kwéty ale jsau na hroznech konených, koruny u

wnit wausaté, malwice jako bohatý hrách weliké nebo wetší,

blostné, leskle, hust hroznné, po eelau zitnu zstáwa-
jící. — Podlé jezera Mistasinu na wrších w Americe
sewerné. 71 •

U nás w s;ulecli pro ozdobu.

ZaNICK. D1F.KVILT.A. DlKKVILLR.

Kraj kalichowý .Sdílný, padawý. Koruna nálewko-

wiiá, nejhlaubji zawírající žlázu na wajeníUu sedííM',

kraje nestejn na patero klaného. Tyinek ó, Cnlka
niowitá. Blizna hlawatoštítovviiá. Tobolka Žpauzdrá,

2chlopná, muohoseuienná.

Z. ihitá. D. Tournefortii Michx. Rostl 2. ob. 116.

D. humilis Pers. D. canadensis. 1f illd. Guiivp. .S6.

Uayn. 7. /. .SG. Diisseld. 6. 1. 22. D. lutea Parsh. Loni-

cera Diervilla Lin. Schmidf 1. 116. Ker 2— 4' wysoký,

pímý, rozeh nepatrn íhraných ; listy stíné, |)ekrát-

ce apíkaté, podlauhlowejilé , zakoníte, tup a asto
auile pilowané, aulle brvvité, jinak lysé 5 stopky ojedin-
lé w iržlabíkách, i— í^ikwlé ; trubka kalichowá 4—W"
dlauhá, z dola wejilopodluhowatého a píúkosného
wálcowit slsnná ; ušty kalichowé šídlowilé ; koruna

Vl-í' dlauhá, nálevvkowitá, wn špinaw žlutá, uštíiw sko-

ro stejn dlauhých, podlauhlýcli, 3 doleních žlutých, s

prostedním širším, wausatým, 2 hoení rezawé ; tyinky
daleko z ústí korunowého njící, kratší nežli nlka.
— W Americe sewerné z Kanady až do Karoliny. Kw-
le w erwnu a lipnu.'^ .

Tkojpk.cka. TniosTEUM. Dreysteik.

Kalich trubky wejcowiié, kraje .Sdílného, s ušty ár-
kowitokopinatými, stálými. Koruna trubkowitá, pííslejo

ólaloná, dole wolatá, málo delší kalichu. Tyinek .'),

zawených. Blizna podlatihle ztlustlá. Malwice kožnatá,

kalichem wnená, obwejitá, skoro 3boná, 3- (nkdy
J-) pauzdrá. Semena 3 (nkdy 5), kostná, elipsowita.
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7'. prorostlá, T. perfoliatiim TJn. Schk. ('.41. Big.

méd. t. 9. Bart. vied. t. 4. Triosteospermum Ddl. dth. (.

293. /. 318. Koen ninoholetv, složeny z nircas tvr-

dých, wíjawydí, llustýcli, dužnalých, a nypauští nkolik
lodyh letních, silných, pndewnaiých, 1— 2' wysokych,
árkowanych, pyíkowaných ; lisly sedawé, slíné, wa-
jeunc, zakoniié, celé,' dole náhle zaužené a srosllé, ly-

sé ; kwty skoro peslenné, úilahíkowé, sniéslnané
;

kalich ly>y o 5 uštech áikowiiokopinatych, rowných,
stálých, dole podepeny listeny kopinatyn:i, jako kalich

wyhlížejicími ; koruna malá, trubkowitá, málo delší kali-

chu, o uštech o, krátkých, tupých ; malwice zakulatélá,

žlutawá, dužnalá, krajem kalichovvym wenená, 3pauzdrá;
semena 3, kostná, árkowaná. — iNa chlumech \vc Wirgi-
nii, Karolin hoení a d. Kwte w erwnu.'^.

Koen horký k Uáweiií ua iiiíto ipekakuaDliy, prášek proti

ziiuaicdn w Americe sewerné wúbec se potebuje.

ZlUOZEL. LiKKAbA. LiNKÚe.

Kalich dole zmnoženy listenem kalichowitym, na
dwé klaným : kraje na patero klaného. Koruna zwou-
kowitá , ólaloná , pístejná. Tvoinky 4 , dvvojmocné.
Blizna kulowalá. i^Jalwice peujala, wejcowitá, w\ schla, li-

stenem ohklícná, 3pauzdrá : pauzder 2semennych.
Z. snveniý. L. horealis Lm. lapp. t. \2. /• 1 • Fl.

dan. t. 2. Blak. t. 597. Sckk. 1. 116. Hai/n. 4. /. 13. Siurm
/. 17. //a/daiO. lapp. L 9./. Z.Rosfl. 2 ob 15. Podke
wždy zeleny. Kmen asi tlustý jako spagat, autly, o-

hehny, dewnaiy, s korau cerwenaNvé hndau, pyrity,

dlauhy, obyejn slidaw wotewuaiy : ivlwi lisionosnych
wzestaupawych, kwionosných kratších, pímých ; listy

pezimující, stícné, wcjíiookrauhlé nebo piokrauhlé
nebo obwejité, na konci osiraunké, dole w aj)ik zauže-
né, po kraji nkolika zuby tupaunkymi pilouané, pyilé,
na líci svt zelené, wezpod bledé, 3—4'" dlauhé; stopky
konené, 1— 2" dlauhé, pímé, oblé, žláznatopýilé, na
konci s listenoma árkovritókopinaiyma , se stopckania
Ikwiyma a s listenkuma kopinatoárkowitynia : kwty
nachýlené, wonné ; kalich šerpi«y : kraje o 4 uštech ko-
pinatydí, ostrých, pxitych; koruna rúžowá, delší kali-

chu. — VV lesech stai-ych, merhatých, jchliných, sucho-
parných, stinných po Ewrop prostední na horách, w
sewernjší na rowinách, též w Asii a Americe bewcinych.
Kwéte w erwnu. '^.

ÓO*

#
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Hofk5 a pHswraskawy. ZwafeDinu z nelio potebují w« švié-
dárjí a NorwegArli j)roti pakostoici.

ád 121.

MAÍIENOWITÉ. IWBIACEAE.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé, kraje rozma-
nitého, uatého nel)o mnohouštého, nejastéji pravvidel-

ného : ustijw co pláikw, pef^ídko wedlejšíiDÍ zuby
zmnožených. Koruna srosiloplátkowá, nejvs}'š ?, trul)ky

kahchowé wyniklá, složená z plátkw 4— b, porídku 3

—

8, wíce mén srostlých, w paupéti zkraucenych anebo
chlopnitých. Tyinek co plátkw, wíce méné w trubce

pirostlých a s plátky stídawých. Prašníky wejcowité, 2pau-
zdré, wnitní. Wajeník s kalicliem srostlý, 2- neljo

mnohopauzdrý, porídku pometáním Ipauzdrý, wreckem
dužnatým wnený. nelka wreckem pronikající, jedno-
duchá. Blizny asto 2, oddlené nebo wíce mén sro-

stlé, ideji množší, oddlené nebo srostlé. Maiwice, to-

bolka neb oech, 2—mnohopauzdré : pauzder 1— 2— nebo
ninohosomenných. Semena w pauzdrách ojedinlá, ho-
ejškem, asléji dolejskem pipewnná, mnohá, na seme-
nici prostední asto rownowážná. Bílek rohowitý nebo
dužnalý, weliký. Kel rowný nebo nakiwélý, u prosted
bílku ; koínek oblý, k pupu obrácený ; dlohy lislo-

wilé.

Stromy, ke, byliny, zeliny. Wtwe olilé nho Cfyrhrané. Li-

sty jednodudié, žilau krajní oltklíené, a tudy nejcelejší, stríCné.

Palisty rozliné. Kwety rozmanité rozpostawené, nejíídceji pometá-
ním jednopohlawé.

Ten weliký ád ohsabuje wíce 1S50 rodu w 237 pokolení roz-
dSlenýcb, ji(Jižto nejwtší díl roste mezi obratníkonia oban swCtiiw.

Mezi nimi jsau mnol)é w hospodáském, emeslnickém a lékaském
obledu znamenité ; málokteré nosí owoce jedlé ; w korádi a koenei h

ale jsau prwky hoké, swraskawé, též i dáwiwé a barwiwé Mnolié
jiib mají kwet wonný ; ano i )ÍDé we wšedi dílech jsau wonným prw-
kem proniklé, akoli jsau i nkteré welmi smradlawé.

Celý ád rozdluje se na 13 podadí:

*) Plod pauzder mnohosemenných.

1. CHYNNÍKOfriTÉ. Tobolka 2pauzdrá. Semena
kídlatá.

2. HUCJNAliOjriTÉ. Plod nepukawý. dužnatý,

2- , ( ídko pometáním i- )
pau/.drý. Semena bez-

k ídla.
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3. VSATlCOynTli. Tobolka Spauxdrá. Semena
be/kídlá.

4. OKRUŠESOfflTÉ. Oech, pecky 2—6.

5. PSiJAKOfniÉ. Maiwice innoliopauzdrá.

**) Plod pauzder I- (ídko 2 ) senienných.

6. TÉSNOLOJFn. Maiwice ninoliopauy.drá.

7. NADAKOfmÉ, Oech, pecek 2— 10. Seme-
na oblá.

8. PACHLOtniÉ. Plod 2pauzdrý , nepukawý,

sotwa dužnatý, s krkau snadno odcházející od wore-
kíiw po hbetu nejsmackautjších, s osy niowité wisu-

l)'ch. Bílek dužnatý.

9. KAfFiXlKOiríTÉ. Plod malwicowiiý, 2pau-

zdrý. Semena po hbetu naddutá, na biše plochá a u

prosted žlabowiiá. Hílek roliowiiy.

10. BliOTOfFCOJnrÉ. Plod piwyschl/, 2—4-
pecky. Blizna dwojepelná.

11. DUTOSEMENKOJFITÉ, Plod píwyschl} . na

dwé dlitelný, ídko dužnatý, 2pauzdrý. Blizny prodlau-

žen, srstnalé.

12. SlFlZELOinrÉ. Plod píwyschlý, na dwé
dlitclný, ídko duznalý, 2pauzdrý, Blizna hlawikowitá.

13. JFlKOlVKOmr. Plody Ipauzdré. I semen-

né, pobon w strbaul srostlé, pak na konci 2pauzdré,

pukavv.

Podadí 1.

CHYNmKOJFITÉ. CliNCH OiNACEA E.

Rkmdihák. [Nauclka. Mokgenstbkn.

Trubka kalichowá prodlaužená, s ki-ajeu) bu krát-

kým, bud' ualýnij bud' dih)ým ; uštúw árkowitýcli. Ko-
runa nálewkowitá : trubky aullé, ústí nahého: úkrojwr
D, odstálých, wejitopodlauhlýclj. Prašníky bu zawe-
né. bud néjící, kratší uštiiw korunowých. Cnlka nio-
witá, néjící. Blizna podlauhlá nebo wcjcitá, napuchlá,

nerozdlená. Tobolky 2pauzdré, sedawé, na ježli dole

nepatrné ztenené nebo stopkaté, dole klínowit zten-

ené'. Semena mnohá, steehowitá, kídlatá, na smiie-

nici podlauhlé, na pehrádku pipewnéné.



stromy, rMfii KrV, !» zl.rannr ; listy tríné n«1)o 3— 4 \u-f~

slenTné. Fulisty iiu-ziraiiífní, píulawé. Stopky koneCné nebo iižla-

bíkowé , DísaiKÍ strbaul kulowatj
,

))alistnatÝ, a mezi kwety ple-

wnatý.

*) Tobolky sodawé, dole nepatrné ztenené.

/L cilrolislíj. [N. (>adan)ba hoxb. i\. citrifolia Poir,

Cephalanihus orientalís Lin, Kafou - Tsjaca fíhecd. 3.

e. -3'^). Strom lysý, ztepilý, llustokinenný , ivvrdodewý,
mnohowtewný, hladko- a šedokorý, bndo- a nikko-
deowý ; listy ki-ížinostíné, 8" dlauhé, 3" široké, apí-
katé, kožowiié, wejité, dole tupé. na konci zakoníte

;

palisty trojúlielnc ; stopky konené, ojedinlé, kratší str-

í)aulu kulovvalého, co malé jablko welikého : kalich bí-

lý s ušty árkowiiýnii ; koruna ze žlula pomaranowé
barwy, newonná ; tyinky néjící, kratší uštw koruno-
wýcli; onélka bila, néjící; blizna tlustaunká , podlu-
bowaiá; tobolky oddlené, dt^íwe ernawé, pak erné,
— W lesech Indie wýchodní okolo Kalkuty. Kwete po-
ád. 5

.

Šfáwu z plodu wytlafenau proti hryzení nžíwají.

B. wtjchoíhu. [N. oricntalis Lam. t. 153. /. I. Ban-
calns Ramph 3. f. 55.. y. L Strom hustokošný , lysý;

listy wajenop(ídlauhlé, kráikoapíkaté , obak Ivé, 5"

dlauhé, 3" široké ; palisty podlauhlé, úilabíkowé : hoení
ojedinlé, slíné, tikrát delií sirbaulu kulowatého, co
l.ri šné welikého; kwéty drobné, bílé; prašníky zawené

;

cnlka daleko néjící ; blizna wejitá. — W Indii wý-
rhodní. na Záwé a w Cíne. 5 •

Diíwí wn6 hflé, II wnitr žliitawé nebo erwenawtí, dosti twrdé
dáwá dobré bály na katrte a ploty,

**) Tobolky stopkaté, dole klínowit ztenené.

H. trpký. IN. Gambir Hmtf. Irans. lin. 9. í. 22. Hayn.
10. l. 3. Diissfld. 1. t. 7. Uncaria Gambir Roxh. Funis
nncatus ani^uítifolius fíumph 5. t. 3í. /. 2. 3. Ker wy-
8oký, pnaucí se po wysokjch stromech, s wétwemi oblý-
níi : listy wejitokopinaté , ostré, krátkorapíkaté, obak
bl.idké, i" dlauhé, 2" široké

;
palisty wejité ; stopky

ir/.labíko\vé, ojedinlé, stíné, u prosted listenaté, nej-

dolejší jalowé (bezkwélé), proniénéné w irnv bákowitéí
sirbaul {^W tlustý; kwéty barwy pleowé ; tobolky 10'"

dlaulié. 2" široké, hndé. — VV Indii wýchodní a nu
I*ul(j-Pinan^'u a Sumate a j."^.

MalajowédCiai/ r. list/ toho k*» wjtah, žnmhir <:ili (/rtiiiWr jiiiw-

uowanr. jcnz w Kwtope pod jiiieueiu rndkif íapnuské ili katevhu znám
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l>yl ; \v<'liiii jest lr|ikv ;» Malajowé 3 heteleiii a piiiansem sinfilianý

|)oíá;l 7,wvk:tií. Ki»t»í lui jcíl oA jiný. li rostlin pidiází, zdá se ale,

.i' iijwíce od té
;
jest w lirylkú li asi palec welikýili, linedýili, leli-

kýili, krn'li5'li, n(i\vomi\i li, pretrpkýh, wo iaii dokonde se rozpauštC-

jíVícIi a z mnoha tííslowiny loženýcli. Jindá se i)ote}jowal u nás W
iékarslwí.

fí. h/srlý. !N. acida Han(. Unc.iria acida Rovb. Fu-
nis iincaiiis latifolius Riimph h. 1. l^'^. /'. 1. Ke lezawý,

\vy patišljící iiiiiolio šfahaunw lYrliran}'eh , hladkých,

po jiných kowiriách jako rewy se rozšiující ; Hstv slí-
nó, wejité, zakoníte, obak Ijladké, 6" dlauhé, 3" širo-

ké
;

pahsiy obak dwojeatné, zakoníte; stopky úzlabí*
kowé ojcdinMé , Istrbaiilné, u prosted listnaté, po
odkwtení hákowít kíiwnaucí; slrbauly zwící hmaunu
plno bílých kwi jasmínowému podobných, silicí skoi-
covvau zapáchajících; tobolky Vz" dlauhé, winaté. — Na
rulo-Pinanj-u po polích, obzwlášt |)odlé n)oe. ^

Listy se sirfiu a wápneiii žwýkajf, a jimi na cerweno harwi.

Di»ii i*^st wi-liiii wodrKitý, takže na cestách šlahauny ueziijí, aby

i nidi Hlízu wycucaii a žfzeii uliasili.

DmUTE. CoiITARRA. CoiJTARBE.

Trubka kalichowá ihowít podlauhiá s krajem

fidílným ; ušliiw šídlowilých. Koruna wcliká, nálewkowi-

tá : trubky kr.lké, iistí obhoinolowiiého. bafiatého, kraje

tMpe ólalonélío. Tyinky nejdoleji z ústí wyniklé; praš-

níliv árkowitó, woltni njící. Blizna brázdowaná. To-
l)()lka kožovviiopapírovvá, obwejcítá, smáknula, ípauzdrá :

chlopní na konci na dwé klaných. Semenice hanbowitá,

pak píwolná. Semena kídlem mázdrowitým obraube-

ná, smáknutá, pímá.
D. ozdobná. C. spcciosa Anbl. 1. \. t 122. ham. t.

157. Portlandia hexandra Jacq. am. t. 182. /". 20. Ke
6stewíný, pímý, rozdlený na wtwe oblé, pi wzniku
apíkw smáknuté, nejdrobnjšími bradavvikami šerpi*

waunké ; listv wcjilé, nejivsejií, tupaunce zakoníte,

slíné, ópalené ; stopky roztrojené, 3kwété, úzlabí-
kowé, ojedinlé; stopeky krátké; kwly krásné, won-
né, mnohé, skoro Spalené; ušty korunowé wn pleo-
wé, u wnit blostné, árkowané : tobolky hndé, pope-
law tekowané; semena obyejn hmyzem zežraná. —
W kowišlích w Guian, na Kayen, Karthagen, Ostrowu
Sw. Trojice. Kwle w iinoru az do erwna. 5*

Kúra (hinn nova colorada) wýboruú proti ziniaicfrii, též po-

£is(uje uiiroS lioreia a dol^wi.
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(3hvnník. Cikchoka. Cinchonb.

Kalich trubky ihowiié, kraje stálého, na patero

klaného. Koruna trubkv oblé: kruje Sdílného s ušly

podlauhl}u)i w paupeii chlopniivmi. Tyinky nilek krát-

kých z prostedku trubky wyniklých, prašníkw árko-
wilých, zawenýcli. Blizna na dwé klaná, pMkejowitá. To-
bolka wejcowitá nebo poduhowatá, obak brázdau skoro

znamenaná, 2pauzdrá, kalichem wenená, na dwé rozd-
litelná skrze prehrádku. Semenii'c prodlaužené. Semena
yjemnohá , pímá , wzhru stecliowitá , smáknutá po
kraji kídlatá.

Stromy nebo strmky Ameriky západojižné mezi 12'' š- j. a 4"

5. s Listy kíížmostríoné, celé; kwSty bílé nebo Cerwenawé na la-

táil) wrcliolíkowitýcli. Polowirka ro«hi (8—9) dáwá kúru chynnu nebo
hynau nazwaDaii, ježto w lékarstwí asto se potebuje ; není ale

možná po korách ldi poznati strom, od nSliož podiodí. Wyzna-
teny jsau prwkoma, chynowinau a cinckowinnu, od nidižto wSeliký aii-

tinek jejidi podiodí.

Ch. prawtj. G. Condaminea H. et. Bonpl. eq. 1. /.

10. Tralt. tah. 108. C. officinalis Lin. ValiL aci. haf. 1.

7. I. Lamb, cinch. f. 1. Lam. 1. JG4. /. 1. Plenh t. \,\\.

Hayn. 1. t. 37. Dasscld. 8. t. 14. JVapu 2 f. 245. Qui-
na-quina Condavi. Cascarilla fina, Quinac|uina de Loxa.
Sirom kmenu ló— 18" wysokého, i' tlustého, wétwí kiž-
mo stíných, skoro rozewených, rozeh nepatrn lyr-
hranýeh; listy stíné, apíkaté, eliptinokopinaté, obak
zienenozakonité, lysé, lesklé, na rubu w úžlabíkách
žebrowých nesaucí zlázky drobné, dubkowité, po kraji

chlupaté, wydáwající šáwu co wodu istau, siln svvra-

skující; palisty mezi každým dwém listw (srostnutíra)

2 wejilé, zakoníte, pýité, prchawé; kwty na latách

(wrcholíkowitých) mnohokráte roztrojených, rozewených;
zuby kalichowé krátké; koruna ^\% dlauhá, skoro epí-
covvitá, kraje obak pýitého, erwenaw bílého ano i riá-

žowého ; tobolka elipsowitá l" dlauhá ; sen)ena okowitá,
kídlem širokým, nahoe zubatým obraubená. — Na An-
dách Kolun)bie jižné a pomezních konin Peruwie
we wýšce 5000—7000' nad moem. Kwle poád. 5*

Ten strom dáwá nejlepší diynn ili Kynu, jest ale ídcí ostat-

nfdi. La Condamine jej r. 1738 nejprwuíjší oznámil. Kúra jeho
chynatt ili kynnu šedau {cliinn Lo.ca vern) zwaná nyní ídko do
Kwropy pichází.

Ch. ubkowaný. C. scrobiculata H. ef. Bonpl, eq. t.

47. Tralt. Arch. t. 297. Dusscld. \. I I. Cascarilla íina.

Strom 40' wysoký ; kúra rozsedalá, wolwe stíné, rozliv

tup 4hrané, pak oblé; listy 4 —10" dlauhé, '2—6"
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široké, wajeno|)t)dlauhlé, obak ostré, íysé, na líci lesk-

lé, wezpod w Ú7,lal)íékiich žehrowýrh opait-né irubkaini

jako II pedešlého zízenVini : rapíky l" dlauhé
;

palisty

wejilé , dole Uýlalé , brzo padají; kwéty na lalách

mnohokrát roztrojenýrh, wrchoiíkouitých, písedawých,
liustých: kalich wné srstnatý s triibkau wejcowitau, ú-

stíni zlésnéným, zuby ostrými, na korunu piléhající-

mi; koruna ržowá, repicowitá, tikrát delší kalichu, wn
na trubce tupé obrané pýitá , na kraji winalá : ušty

wejité tupé ; prašníky zdéli nitek lyjiýcb z prosted
trubky wyniklých ; wajeéník wejconity s terem zeleným
o h malých uzlících ; nélka níálo onjící s bliznau na
dwé klanau, zelenau, pímau ; tobolka sotwa palená,
tikrát delší než širší ; semena obak kídl:i(á, podlauhlá.
— ^^l peruwských Andách u Jaen de Bracomorasu w
lesech nesmírných. Kvvéte w srpnu. 5*

Poskytuje obycejnau chynu ili kijnu šednu (chinii Loxa vrili-

iirtiin, fuscii). Náleží k nHJl»])sím.

Ch. hralolísti). G. I a ne i I ol i a Mulis. C. nitida R. et.

Pai\ per. 2. t. 191. C. ofTicinalis Ihiiz. qnin. ji- 2. G.

lanceolata R. e(. Pav. per. t. 223. G. angustifolia Riiiz.

quin. supp. t. \. f. a. Hayn. 7. t. 38. Dnsscld 18. t. 20.

ffagn. 2. 1. 247. Quinquina orangé. Quina naranjada.
Strom 30— 40' zwýší, 1— 4' zllauštÍ5 wiwe slín^ s ko-

rau naerwenale hoédau, napí rozpukalau ; listy ob-
wejité kopinatoivejité nebo kopinaté, ostré nebo sotiva

ostré, obak nejlysejší, bezežlazé, asi 2" dlauhé; apíky
'/Z', píšerpiwé ; palisty pemalé, wejitokopinaté, ostré;

kwéty bílé nebo ržovvé na laié konené mnohokrát
rozlrojené; wajeník wejcowitý , srstnatý, kraj se zu-

by 5 krátkými, ostrými ; koruna nálewkínviiá , wn hed-
wábná ; tyinky z prosted trubky wyniklé, skoro ne-

néjící: j)rašníky árkowiié, delší nitek : nélka niowitá
zdélí trubky s bliznau na dwé klanau ; tobolka asi pa-

lená, podluhowalá, hladaunká, asi ptkrát delší nežli

širší. — W studených lesech na píkrých stráních Anie-

riky jižné, obzwlášt okolo Santa-Fé a w Nowé Granad
we vvýšce 4200— 9000'. 5.

Od té pichází chynn Ciii hjna Hutá (China regia^ flava., Ch.
Cnlisaya), ježto iiyDÍ nejobyCejnSji se potebuje.

Ch. pýilý. G. pubescens Vahl ad. hafn. \. 1. 2.

lamh. cinch. 1. 2. R. et. Pav. per. t. I9ó. Haifn. 1. t. 40.

Diisstld. 8. t. 15. Wapu 2. t. 248. G. cordifolia Mulis.

G. oíllcinalis Lin. Gaerf. \. 1. 32. Quinquina jaunc, qui-

na amarilla. Stronj 20— 2ó' rwýší, s korau ierau, na
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ó" dlaulié, 3" široké, kožowiié, n:i líci pýifé nebo Iv-

saunké. na rubu plslnalé; apíky I—2" dlauhé, krírllaté ;

Jaly konené, rozkladilé, roztrojowanó ; kalich wcjrowi.

ly, brunátný se zuby 5 krátkými, wojcifýnii, ostrými;

koruna wné pyitá; trubka oblá w prosted rozšíená,

kraj z uiiw h odstálýcb, wejoitopodlaublýcl), na wnitní

strané srstnatých ; tyinky z trubky nenéjí ; tobolka

wejitopodluhovvatá, asi palcná, wn na dél žilnatá, ti-

krát delší nežli širší. — W lesech iNowé Grenady a

Peruwie we wýšce 900— liOO' nad moeni. Kwte w
erwnu až do ijna. 5 •

Kra její wiiu šediwá u wnit íliitá slowe chhin fJnvn dra,
fihrosn, chijna knrlhatjcnsUá žlutá, Amarilln, Jacn-Ten-cliina^ ('nscttrilln

Jelijitdo,

C/l- nachowi). C. purpurea R. ct. Ptiv. per. t. 102.

C Morado Riiiz qiiin. r». Cascarilla bobo de hoja nio-

rado. Nkteí mají ten rod za odrodek cbynníka ubko-
waného, od nhož ale znamenité se liší. í>isty sirokowa-

jené, dole píklínowilé, na konci píšpidlaté, na líci

Ivsé, wezpod po zebrách pípýilé; lata obšírná, ro/.kla-

ditá ; kwétv pí^vrcholiené ; koruna z béla brunátná,

wné zlehka pisfnatá, kraje bílého, na líci srstnatého

;

tobolky palené, wálcowité, pak vvejitopodluliowaté, wno
na dél žilnaté, tvikrát delší nežli širší. — VV hájícli

doleních. \v noci chladných, na Andách peruwských oko-

lo Ghinchaa, Pati a d. 5 •

OJ tolio prý t;iké poclioilí cbtjnn ili kyna hndá {ch. fuscn

ili loxn), též quninalics a abomnlis nazwaná.

C/l. wejitolistij. G. Uumboldtiana R. ct. Sc/iult. C
ovalifolia H. e.v. Bonpl. eq. t. 19. Trati. tah. t. 225.

Strom 8— 12'wYsoký s korau šerau, na dél rozsedalau;

rozhy srstnaté ,• listy wajené, pílupé, na líci lesklé, na

rubu pýité píhedwábité ; lata konená, rozkladitá, hed-

wábitá 2—ikwétá ; koruna blostná, wné hedwábitá, w
ústí lysá : nštiiw árkowitých, na líci na konci huatých ;

tobolky wejcowité, wné na dél žilnaté, asi dwakrái delší

nežli širší. — Na Andách peruwských blízko Kuency. 5
Kru její slowe Cascarilln pclludn.

C/l. weli/colistii- C. niagniolia Riv. et Pav. per. t. I9G.

Hnyn, 1. t. 41. 'Diisseld. 8. 1. 16. JVa^n. I.t. 249. C
lutetcens Ridz. G. grandifolia Poir. C. oblongifola Miúis.

Strom asi 80— 100' zvvýší ; listy širokt)waiené, píza-

konilé, lysé, na rubu podlé žil a žeber huiiaté, I— 2'

dlauhé, tí" široké; apiky I— 2" dlauhé erwenawé ; pa-
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lístv pímé, srosiló, wejité, ostré, dí)le srosilé, pihawé;
kwtv bílé ,

wnnné, n;i latí' konené , asi tí' dlaulié,

rozkladité ; kalit-h inalý, zwonkowiiý, brunátný, ózubV ;

koruna naiewkowitá, asi l" dlauliá, wn liedwábitá : ušt
podl »uhlych, tupýcli; tyinky nepesahují trubku; to-

bolka podlaiililooblaunká, šestkrát delií nežli širší, 2"

dluuhá. — W bájích na Andách peruvvských u Chinchaa,

Kuchera, Ghakabuasi a Chikoplavi, tcž w ^owé Granad
u iM;irii[uitv, 000— loOO sáhvv nad moem. Kwete w
kivtnu až do lipna. 5«

Kíira j»'Ii(j hnudopnp-lawá, n wnitr nárysawá, horká a nal<>slá

slnwt* clujna nelio kyna eniená ili ruilá , Ouinn roxn, (J. Aznhnr^
flor de ^zahnr.

Ch. hriiboplodd. C macrocarpa Vahl act. haf. 1. /.

3. Lamb. cm. t. f. 3. Haija. 7. t. -i?. Slroiii sotwa 8—12'
wysoky, (j — 8" w prúinru tlustý; kúra šedá na dél

xOiSsedalá, hladká, u wnit jain žlutá ; ro/hy lvrhrané,
hed^vábité; listy elipiiné, kožowité, pítupé, na líci lesk-

lé, nejlysejší, na rubu písrstnatopýité, 4 — 6" dlauhé ;

apíky palcné, liedwábité ; palisty wejité, palené, pr-

chawé ; kwty drobné, bílé na latách konených, roztro-

jowanjch, hedwábitých ; kalich 2—3" dlauhý, dole ztlu-

stlý, naluje pízwonkowiiý, ózubý; koruna kožowitá, re-

picowitá. 6— 8 " dlauhá, wne pitlaené pýilá ; trubka
oblá, podlnuhlá. ušty árkowité ; toboljia palená, weji-
towetenowitá, dwakrát delší nežli širší, — Na Andách
peruwských we wýice 700— liOO" nad moem okolo
Santa-Fé, Svvaté Marty, Kuencv a d. 5*

Kúra jelio eliynn ili kijtia liil, Quinn llancn, Quinquinn blanc

zwaná, jest u wnit Miá a iiiálukdy do Ewropy pricliází.

Ch. drobnolavétý. C. micrantha R. cl Pav. prr. I. t.

19 i. Listy širooe wa jené nebo obwejité nebo wejité,
Z— i" dlauhé, V\í' široké,- tupé, lysé, wezpod u dola

pípýité ; lata rozkladitá, ncjwtší, mnohokwétá ; koruny
drobné, 3" dlauhé, bílé, hedwábitoplsnaté ; tobolky 7

-—8" dlauhé, 2','?—3" široké neboli tikrát delší nežli

širší. — Na horách studených And peruwských blízko

wesnice Antonio de Playa ^'rande.

Kúru w Feriiwii cascarilln finn nazwaaá potehiij« se tam jako
jinú.

Ch. ildznalý C. glandulilera R. et. Pav. per. 3. t.

Sí-i. Quina glandulosa Ruiz. qiiín. Cascarilla ncgrilla.

Strmek 10—12 wysoký s korau bclopopelawau ; listy

wejilokopinalé, na líci Ivsé, lesklé, w úžlabíku žcbro-

uém žlá/,ualé, na rubu, obzwlašlé na žsbrách, jakož i
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rozljy huaté; latv vvrihdlikovYité ; zul)y kalichowó bru-

nátné; koruny bílé, ponaižowlé, krátké s trnbkau wn
aksamitnalau. s ušly u wnit wlnkatýini ; tobolky ma-
lé, podluhovvaté, tikrát delší nežli širší, ped roztrauše-

ním 'semen naklonné. — W hájích na Andách Peruwie

u Chikoplaye. 5 •

Kra chi/nnu ili kynnu hnnnncknu fCliina fíiianaco) zwaoá jest

blosti mlékowé asto Cernaw nebo popelaw skwrnatá.

Dípucha. Bukna. Bdene.

Trubka kalichowá podluhowalá, kraj zwonkowilý,
5— Gzubý, padawý. Trubka korunowá, dlauliá. nakriwélá,

oblá nebo na konci pirozšíená, kraj 5— Odíln) : ušiw
wajenopodlauhlých, vv paupéti stecliowilých. Prašnikw
5— O podlauhlých, w ústí písedavvýcli. Blizna na dwé
klaná. Tobolka podbdjovvatá, oblaunká, 2pauzdrá, skroze
pebrádku na dwé se rozdlující, zralá nahoe nahií

kalichem upadlým. Semenice obak u prosted na pe-
hrádku pipevvnéné, prodlaužené. Semena mnohá wzh-
ru stechowitá, obraubená kídlem na konci dípnatým.

D. zakonila, B, acuminata Decand. Cosmibuena
acuminata R. et Pav. per. t. 226. Cinchona acuminata
Púir. Sirom asi 20' zw}'ší ; wtwe rozewené, rozhy
skoro tyrhranéji listy wajené, krátce zakonité, obak
lysé, kožowité, jasn zelené, 6" dlauhé, dolení stíné,
lioení stídawé ; palisty l" dlauhé; kwty ojedinlé,
sedawé, konené, dole obklíené listenoma welikýma,
poddutýma, wejiiyma, wlasin palisty jsaucíma; koruna
3 dlauhá a delší, bílá, nejlysejší: trubka tenká, kraj o
lalocích 5 wejitokopinatych, podhnutych? tyinky za-

wené", wajeník wálcowitý, uatý; blizna o dwau lalo-

cích podlauhlých. — VV hájích nižších na Andách pe-
ruwských u Chikoplaye.

Od ní pochodí kúra, již |)e7.dfwaji' diina capricornntH.

D. tupolisfá. B. obtusifolia Decand. Cosmibuena ob«
tusiolia R. et Pav. C. grandiflora R. et. Pav. per. t. 198.
Cinchona China I.op. Strom 20— 25' wysoký s korau
hnd popelawau, u wnit žlutau, mírn horkau ; rozhy
skoro tyrhrané

; listy wajené neb obwejité , tupé,

obak nejlyseiší, nejcelejší, na líci lesklé, wezpod blawé,
rapíkaté

; palisty weliké, tupé, árkaté ; kwty weliké,

stopkaté, woíiawé, rozpostawené na wrcholík ríjzkladilý,

listenatý, konený, s li^teny sídlowitými ; kalich krátký,

trubkowitý, óiubý ; koruua bílá, nálewkowiia, lysá : trub-
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ka oblá , skoro 31)raná ; ušuVy 5 wpjoitýcli , podhn"-
tvli ; blizna z 2 lalokvv podlaulílých ; tobolka dole

ztenená, 2brázdá, od liora dolw pukající; semena
mnohá, drobná. — W bájích nejhorejších na Andách
peruwskvch a nowogranadsk} cJi. 5-

Kra toho pricliází jineuem vliiiia cnlifoniica.

D. šcstimužná. B." bexandra Pohl. hras. 1. f. 8. DuS'

sele/, i. 1. Z. Strom ziepilý, P/z' tlustý s korau tenkau,

bnedau, u wnilr co krew erwenau, hokau ; listy wa-

jené, tupé, na rubu jakož i rozhy a kwety lilínozlut

buíiate', 10" dlauhé, 4" široké; koruny 2" dlaubé, na

patero neb šeslero klané : uštw podhnutýcb ; tyinek
á— y; tobolka 2" dlauhá a skoro l" tlustá. Na chlu-

mech brasilskýcbw kraji Rio-Janeirském a Minas-gerae-

ském. 5 •

Kiira, cMna de Rio-Janeiro nazwaná. jest welmi horká, akoli
prý nemá w sobS ani cbjuowiny a cindionowiny.

Dwojštp. Kemuia. Remuie.

Kalich trubky obwejcowiié, kraje stálého, na pate-

ro klaného. Koruna trubky oblé, kraje 5dílného s ušty

árkowilými. Tyinky z prostedku trubky wyniklé

:

nitky nestejné, prašníky árkowité, zawené. Ter duž-

nalý, wywýšený, uatý, od nélky oddlený. Blizny 2,

árkowité, zawené. Tobolka wejitá, písmaknutá, 2-

pauzdrá, kalichem wnená, skrze pehrádku a chlopn
až dol pukající. Semena mnohá, slechowilá, slítowitáj

po kraji kídlem obraubená.
D. rezawý. H. ferruginea Dccand. Cinchona ferru-

^inea Hillair. pl. us. t 3. Macrocnemum Fellozo. Ke
sotwa zwýií muže; listy stíné, nkdy trojnaté. podlau-

blokopinaté, auzké, (í" dlauhé, 1*2" široké; lirozny pe-
tržené, ze 4— 6 wtwí nejasléji jednoduchých složené;

kwlv 8" dlauhé, barwy pleowé ; tobolka 10" dlauhá.

Ka wrších suchoparných w kraji Minas • geraeském

w Brasilii we wýšce 2—4000' nad moem. 5-

D. zakotiilý. R. Vellozii Décand. Vellozii Hilair,

Podobá se pedešlému ; listy wejité, obak zakoníte

;

hrozny petržené, sotwa wtewnaté; liší se ješt stope-
kami kratšími, listeny mén árkowilými, kwty del-

šími, hojnjšími. — S pedešlým.
D. lupy. R. Hillaríi Decand. Cinchona Remijiana

Hillair. C. Reniyana Sprenf^. Listy širokoelipliné, tupé,

špidlaté, w nejwyšií díl rapíku skoro wybíhawé; hrozny

petržené, solwa wtewnaté. — S pedešlými.
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Kira wSecli tí «low Quhin dti Serrn ili dc Remiju a |)o-

t«biijtr se jako prawá diyua, jest ale slabší.

LUKIJLA. LíJClILlA. LUCULIE,

Kalich trubky ihowilé, kraje plidílného s ušty

cárkowitošídlowitýini, ste|nýiiii, padawými. Koruna epi-
ct)\vilá : trubka kalichu dwakrái delší, nahoe sotwa roz-

šíená, kraj rozložený, skoro Sdílný s ušty obwejil}-
ini, nojtupjšíaii. Prašníky podlauhlé, u ústí poposeda-
wé , pízawené. Blizny 2, dužnaté. Plod tobolkowilý,

obwejitopodluhovvatý, nahý, bradawicí nahoe opatený,
skroze pehrádku od hora až dol pukající. Semenice
prodlaužené, pak prosté. Semena drobná, hust wzhru
stechowitá, blanau zubatau, dole nejkratší, naiioe širší

kídlalá.

L. líbezná. L. graiissinia Sivet. JI. gard. t. 145. Cin-

chona gratissima iVallich ttnl. fl. nep. 1. t. "21. Str-
mek; rozhy oblé, pýilé ; listy eliptiné, krátce zakoní-
te, apíkaté, na líci lysé, na rubu po žilách iiuiiaté ; pa-

listy obak ojedinlé, dole široké, na konci špidlaté, del-

ší apíku ; chocholík konený, muohokwtý, siínovTé-
tewný : wétwí konených, 3kwtých ; koruny dužnataunké,
riižowé. — ÍNa wrších Indie wýchodní vv Silhelu a

Nepalsku. 5 •

Kúra slowe china de Nepal, již potebují jako prawaii diy-
nu ; w Bengálu slowe ussokoli.

Obsí. Hvmenodvction. Flugelnetzbaum.

Kalich trubky wejcowité, kraje .Szubého. Koruna
nálewkowitá : kraje Maloného. Tyinky nejkratší, pod
ústím wyniklé : nitek hladkých , prašníkvv néjících
pod krajem. Cnelka dlauhá, néjící: blizna kejowitohla-

wovvitá, pílalonatá. Tobolka nahá, 2pauzdrá, 2chlopná,
skrze pehrádku pukající. Semenice na pehrádce, pak
prostá. Semena plochostechowitá, kídlem síkowitým,
dole na dwé klaným obklíená.

O. ztepilá. H. excelsum IVallich, Cinchona excelsa

Jioxb. í. 106. Trati. tah. t. 170. Hayn. 1. t. 43. Strom
ztepilý; wtwe nadwislé ; kúra tlustá, korkowiiá, rozse-
dalá, u prosted maunalá, hndá, nejwnitnjší bílá;

listy podlauhlé, ^k— I dlauhé, aksamitnaté, píkwtní bar-
wené, bachaté ; apíky náoblé, pýité; palisty kopinalé ;

lata weliká, konená neb iižlabíkowá ; kwty pehojné,
pewonné ; koruna s trubkau delší kraje a dwakrát krát-
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si nt*/li cnMka ;
prasníky skoro sednwd ; hlir.na lilawowi-

lá ; lobulky podhiliowaló, 4biá/.(Jé, ierpiwó drobnými
bilýnii pahrbeky. — [Na horách w Cirkaru. Kwte w
phšli. 5.

Dííwí jeho skoro tak dobré jako inahan;onowé ; kru hoíkaii

a trpkaii, cliina oricnlnlis, bunditru, polrebiijí jako prawaii>

O. klcpiiin). U. ílaociduni ff-^allich nep. t. '22. I^istv

wfjilé, eli[)tiné, hladké, na líci leskuié, príkwiní žíl-

nacosínaté, nadduté, rznobarewrié, kopinalopodlauhlé

;

pahsty podlauhlé, kopisowité ; hrozny úzlabíkowé, au-

tlé, odvvisl ; tobolky podluhowaté. — ^^'^ sevyerné au-

booi wrch u Sheopore a w údolí Noakole w Indii «j-
chodní.

Kra, dihin Ae Shcoiiore zwaná, |)otebuje se jako pedešlá.

O. obuir/ift). n. obovatum JVallich. Listy ohweji-
tó , zakonilé , hladké, pííkwétní kopinalé , zakonila,
žílnatosíkowané, nadduté, siwé ; palisty wejoité, ostré;

hrozny úžlabíkowé a konené, piíwtewnaté, pímé, —
W Indii wýchodní.

Kra, chinn de Wynaad zwaná, taktéž užitctná.

Wkkitka. Exostkmma. Exostemmb.

Kalich trubky obwejcowité, kraje 5ziibého. Koru-
na trubky oblé , kraje ódílnéiío s ustv árkowit}'mi.
Tyinky hned w trubce až k ústí, hned skoro nad do-
lein wyniklé. Prašníky árkowité, njící. Cnélka nio-
witá, na konci kcjowilá, nerozdlená nebo 2laloká. To-
bolka kalichem vvnená, pak prítiahá, 2panzdrá, od ho-
ra xkroze pehrádku pukající : worckw polooblych
anebo polowejcowiiých s bricliem papírowiiým. Semeni-
ce árkowitá u prosted pauzder. Semena pemnohá,
nazpátek stechowitá, kídlem zaokrauhlým obraubená.

f^y. karybejskd. E. caribaeum R. el. Schult. Cincho-
na caribaea Jacq. am. t. 179. yi 65. — obs. t. 47. Lamb.
cinch. t. 4. Plenk t. 1!<2. Hayn. 7. /. \\. C. jamaicensis

IVright pílil, trans. 67. /. 10. A7idr. rcp. /. 481. Strom
liO—oO' wysoký, wétewnatý s korau popelawau

,
jako

chyna prawá chutnající, nejlysejší ; listy kopinaté, ostro-

zakonité, dole ostré, S^V dlauhé, \" široké, nejcelejší,

stíné ; apíky asi ó" dlauhé; palisty krátké, tupé troj-

úhelné,* kwéty úzlahíkoné, stíné, ojedinlé na stop-

kách apíku kratších, nejwonnéjší, z pleowa blawé; ka-

lich dole listenem nejmenším opatený : trubka oblá, na-

horu zpunenáhla tlusttiaucí, 4"' dlauhý : zuby irojúhelné
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nejostejší, pímé: koruna nojlysojší : trubka asi Pia"

dlnuhá ; ušty árkowité, podhlípené, skoro delší nežli

trubka, árkouiié ; tyinky nitek z dola korunv wyniklých,

J'/2krát delších nežli trubka její
;
piušníky zdélí polowiny

trubkovvé, árkowité, žluté; tobolka podlaulilá, dole tu-

pá, kaliebowýuii zuby wénená, 6"' dlauhá, 4'" w pr-
mru tlustá, ernolinédá. — W kowišlíeb na .Ostrowcch
karybejskýeb a w Mexiku. Kwte w záí a íjnu > zrá

w prosinci. 5 •

Kra jeho, chinn cnrihnen^ jest pelioká a protiwná: iní jako

prawá diyna, snadno ale jiúsobí dáwení,

?f^. úzkolislá. E. angustifolium R. et Schult. Cinclio-

na angustiíolia Swartz ad. holvi. HíST. t. 3. Lamb- cinch.

t. 9. Strmek 10— 15' wysok> s korau popelawau ; roz-

hy a stopky píp)ité; listy árkowitokopinaté, na rubu
jakož i kalichy pýité, 3" dlaubé, P j"' široké; kwty
bílé, 2' dlauhé, wonné, stopkalé, konené, cbocholie-
né ; zuby kalichowé árkowitošídlowité ; koruny skoro
o polowiku kratší nežli listy, lysé ped rozkwétením,
lo"' dlaubé ; tobolka podlauhlá, pétibooná, skoro oblaun-
ká. — Na skalnatých poiích Dominga ostowu. Kwte
w prosinci až do erwna. 5-

Dáwá chynit doininickau, která prý nestojí za nic.

/i^ dlaiilwhwétd. E. longilorum Roem. et. Schiilf.

Cinchona longiiora Lamh. cinch. t. 12. Listy árkowito-
kopinaté, obak ztenené, lysé; stopky úžlabíkowé, nej-

kratší; zuby kalicbowé dlauhé, árkowitokopinaté; ko-
runa ped rozwitím ú" dlauhá, listu 3— 4král delší:

ušlúw árkowitých, trubky tikrát kratších. Na Karybejích.
Dáwá chymt ili kijnu karyhejskmi, neprnwau.

IV. kwétnatá. E. loribundum P. et Schult. Cincho-
DO floribunda Swartz. Lamb. cinch. 1. 7. 5. C. montana
Badier. journ. phys. 1789. t. 1. Strom 30— 50 anobrž i

80' zwýší, 2' ztlauští, wždy zelený, s korau šedobnédau, u
wnil rezawau ; listy elipliné, zakoníte, o— (i" dlauhé,

3 široké; stopky konené w chocholík rozpostawené !

kalich zubw krátkých, ostrých? koruna 2" dinuliá, ti-
krát kratší listu , barwy pléowé ; tobolka ihowiiá,
hladká. — !Na Ostrowech karybejských, Jamaice, Do-
mingu, Lucii, Guadalup, Sw. Trojici, po chlumech po-
dlé potokw. Kwéte w erwnu až do srpna. 5-

Dáwá kru nuzwanaii Qninqnina Pitou ili chinn pitou. S. Luino,
mnrtinicensis, montanit, dmti jest hoké, protiwné a snadn psolií
dáwení.

Tf^. chochoUkatrt. E. corymbiferum Roon. et Schult.
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Cinchona corymbífera iMinh. cinch. 1. 5. Listy zdólí pí-

di, podlauhlokopiníité , ostré; wtwe , roziiy a kwty
lysé; stopkv úžlabíkowé, stídné, 2listé, chocholíené ?

cliocholík ohiirný, rozlrojowany ; zuby kalichowé krát-

ké, ostré; ušty koruuowé sotwa kratií nežli trubka ko-

runowá. — Na Tongatabu a Eaowe, oslowech licbo-

inoskýcb.

Kra ne}hoejsí a swaskawá jako diyna prawá, a slowe iMmi
longatahueiisis.

IK periuoskd. E. peru vianum H. et. Bonpl. eq. t.

38. Cinchona peruviana Poir. Strmek Í0— 12' zwýší,

s korau popelawau ; rozbv zelen, zmládí blotekowa*
né ; listv stríorié nebo trojnaté, niírnoapíkaté, wejito-

podlaublé, dole zaokrouhlené, hoení sedawé a srdité,

2— 3" diauhé, l" široké; palisty wejoité ; kwéty wonné,
ružowé na lat konené, sedawé í stopeky pi^ekrát-

ké s drobnými listeny : kalich wejitý, smáknuty o

ó zubech kopinatých, ostrých, jako stopeky pýíiiv ; ko-

runa vvn hedwábitá ; trubka oblá, ušly delší lrul)ky ko-

runowé; tyinky u austí pirostlé; blizna palikowiiá,

nepatrné 21aloná ; tobolka wejcovvitá. — ÍNa úboích
chladaunkých And peruwských mezi Cholau ekau a

Querokolillem wesnicí. 5*
Kra její slowe cA/«rt peruviana^ a co prawá se potebuj**.

Wnbchlup. Danais. Danais.

Kwtv pometáním dwaudomé. Kalich trubky krátké

obwejcowité, kraje nemenšího, dole ózubého. Koruna
nálevvkowitá : trubky autlé, ústí huíiatého, kraje 5dilné-

ho. Tyinky samích néjící, samicích zawené, pometa-
wé. Tobolka kulowatá, kožnalopapírowitá, na konci krauž-

kem po kalichu zbylým znamenaná, 2pauzdrá, skrze

pchrádku na dwé pukající. Semena drobná na semeni-

cech stedních, wzhru stechowitá, kídlem bhmowitým
obraubená.

ff^. wonnd. D. fragrans Coinmers. Paederia fra-

grans Lam. t, 166. y. 2. Gaerl. t. 195. Ke s wtwe*
mi pedlauhými , pnulýrni , rozdlenými , popelawými,
s rozhami ernaw zelenýn)i , pípýilými, obak pod
listenem žlábkowii, mlce wyhlubenými ; listy stí-
né, podlauhlé, celé, lysé, zakoníte, dole w apík asi

co '/a dlauhý zaužené ,
3" diauhé, I'/*" široké, se ži-

lau nachovvau ; kwty na latách úžlabíkowych, málo
delších ncili apíky, drobné^ erwené, líbeznau vvijni

51
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rozšiující', kraj kalicljowý zwonkowitý, Szubjf ; trubka
korunowá, 4" dlauhá ; ušly cárkowitokopinaté, ostré;

cnlka z Irubky njírí, 2laloká ; tobolka kulowalá, asi

co wikevv weliká, swraskalaunká, s brázdama mlkýma,
zuby kalicbowými wnená , nebo bezzubá. — INa

Oslrow maurickm. ^.
Koen potetuiií \iroti lišejiiin a tudy slowe lois á dnrtres.

Kra slowe betnhe ili helii-aye a potebuje se we wlasti proti zim-
iiicíiii.

jr. olcrauliloUslý. D. rotundifolia PoÍ7\ Cinchona
cblororhiza Bory. Melanea verlicillata Sub- .Tmním podo-
bá se pedešlému ; listy wejité, píokraublé, píostré,
na apících 7—8" dlaubých; cbocbolíky sotwa palené,
sblauené ; tobolka nebrázdovvaná, krajem kalicliowvm
tupýri), bezzubým wénená. — INa Ostrowé maurickém.

Ke ten, liane de bois jaunc nazwaný, dáwá kru, již na Ma-
skarenádi co prawau diynu užíwají.

ÍNAwuška. Manettia. Manettie.

Kalich trubky ihowité, kraje rozdleného na tolik

ustw kolik koruna jich má , nebo na dwojnásobnó
množstwí, takže ušty menší a wlší stídají se. Koruna
nálewkowitá w ústí chlupatá, uštw í, ídko 5. Prašníky
w ústí sedaw. Tobolka wejitá, smáknutá, ušty kali-

chowými wnená, od hora dol skrze pehrádku na
dvví pukající ; woreky lunkowité. Semenice z pehrádek
nkdy njící. Semena stechowitá, písedawá, šlítowi-

tá, po kraji kídlem asto zubatým obraubená.
N. srdcolistá. M. cordifolia Marl. mat. med. br. I. t.

7. Koen mnoholetý, dewnatý, hndý ; lodyha zelinná,

loiwá, oblá, šerpiwaunká 5 listy wejité, dole srdité,
na konci ostré, obak aulle pýité; stopky úžlabíkowé,
Ikwté; ušly kalichowé 4, wejitokopinalé, pýité; koru-
na erwcowá, palená, wné lysá, wnit huatá. — - W
plotech, kowišlích, podlé lesw u Willarikky w Brasilii."^.

Koen wydíwnlují proti wodnotlnosti a auplawici ; nazýwají
bo ipekakuanhu od Willarikky.

Podadí 2.

KUCINAROmrÉ. GARDEÍSIACEAE.

Mkkohlaw. Sarcocephalus.

Kwty ó— 6dílné, na ježli kolovvatém sedawé a s

ním a trubkami kalichowýroi doliromady srostlé w hmotu
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kulowatau, dužnatau. Kraj kalicliowý nejkralší. Koruna
nále\vko\vitá na patero klaná: uiiw pímých, tupých.
Prašníky w úslí sedawé. Cnélka njícj. Bhzna podlau-
hlol)láwkowitá , nerozdlená. Malwiee Ipauždré, mno-
hosenienné , srostlé vv hlawu kraji kalichowými na
povvrchu síkowanau. ^Semena drobná, píledwinowitá.

D. Jedlý. S. edulis Sahín. Irans. hort. soc. 5. t. 18.

Ccphalina scandens Tlionn. INaucIea laliíolia Smilh. Ke
pnuly 5 listy sliiné, krátkorapikalé, wajené, píokrau-
hlé, ostré, na líci lesklé, na ruhu vv úžlabíckach žebro-
wých pýrilé; palisty obak ojedinlé^ trojúhelné, neroz-
dlené, dole skoro srostlé; slrbauly konené, králko-
stopkaté nebo sedawé ; kwty náržowé : plod ili ra-

dji hlawa z plodw složená, zwící broskvve. — Po le-

sech w Guinei, Sierra-Leon, Gambii, Kasamancii. \.
Njjrovvé plod nu/.ýwají pcrsica a jej jedí.

Kkiitule, Burchklia. Búffelhorn.

Kalich trubky obwejcowité, kraje nad wajeník pro-
dlauzeného, pes polowiku na patero klaného. Koruna
kejowitonálewkowitá, w ústí lysá : lalokw zkrácených,
w paupti stechowitých a. zkraucenych. Tyinek 5; nit-

ky z (rubky wyniklé, nad prostedkem prosté, prašníky
zanené. Blizna podlauhlokejowitá, jakoby ze dwau slo-

žená. [\Ialwice kalichem wnená, ?pauzdrá, ihovvilo-
kulowalá. Semenice na pehrádku pirostlé. Semena
hranatá.

A', wejilá. B. capensis B. Broxvn in bot. rep. t. 4 66.
Lonicera bufíalina Lín- Cephaelis bubalina Pers. Ke
silný, dewa petwrdého, a proto slowe Biiíelhorn : listy

wcjité, ostré, pýrilošerpiwé ; palisiy nejširší, nejkratší,

na konci špidlaté ; kwty konené, strbaulené, na ježli

huatém sedawé , nejmenšími listeny oddlené , nej-

dolejším dwém listw podepené; koruna 9— iO'" dlau-
Jiá, syt erwcowá 5 prašníky nejwýše w trubce pirostlé.— INa Pedhoí dobré nadje. \.

Dlachocéwka. Mussaenda. Mussande.

Kalich trubky podlauhloihowitý , kraje bdílné-
ho s ušty padawými, pímými, ostrými, jedním nkdy
prodlauženým w list apíkaiý, weliký, síkowanožílnalý,
barwený. Koruna nálewkowitá : kraje ódílného, ústí hu-
iiatélio. Prašníkw 5, dole w trubce sedawýcb, árkowi-
lých, zawených anebo skoro njíeích. Blizna na dwé

51*
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klaná. Plod wejcowiiy, dužnalý, na konci holý kalichem

odpadlým, nepukawýj 2pauzdrý: pauzdcr mnohosemcn-
nvch. Semenice z prosted piehrádky wyniklé, slopka-

lé, na konci na dvvé klané. Semena nejhojnjší, drobná,

itokowitá.

D. Usínala. M. frondosa Lin. M. zeylanica Biirm,

zeyl. 1. 7t). Lam. t. 157. f, 1. M. forni osa Z-m. Belilla

Rhced. 2. t. 17. Ke G — 9' wysoký, wlwe ponkud uwí-

rilé ; rozhy ohlé, pýité ; listy apíkalé, slioné, vvajecné,

zakonilé i s chocholíky pýíckaté, 3" dlauhé
;

palisiy

šídlowilé; chocholík klasowitý, konený ; ušly kalichowé

šídlowité, prodlaužené, s jedním zwelieným w list wej-

ilý, zakonily, apíkatý, mázdrowitý, pýíkalý, helauý

nebo žlutawý ; koruna trubkowiiá, \^i% dlauhá : trubka

aullá , erwená
,
pýíkowaná , kraj žlutý s ušty na

zpsob hwzdy rozloženými: plod podluhowatý, žlutý, še-

d zkropený, kalichem wnený, s dužninau zelenau, na-

kyslý a trpký ; semeno erné w 4 adách jako kíž
burgundský. — W Indii wýchodní. Kwle poád, "fi •

Koen, šfáwa z listu a kwty w léLaisíwí potebují.

D. hunald, M. Landia Lam. t. Ió7. /. 2. M. latiíolia

Poir. Rondeletia Landia Spreng. Ke rozeh huatých;
listy slíné, apíkalé, vvejilé, zakonité, nejcelejší, obak
pýitohuíiaté, tí—8" dlauhé; palisty šupinowilé, malé,

mrlnalé; kwty na wrcholíku koneném i s listeny

árkowilými, ostrými huatém ; kalich huatý o ó zu-

bech, 3 úhlokopinatých, 12krát kratších trubky koru-

novvé, P|í" dlauhé, huaté ; uštw korunowých 5, širo-

kých; oélka siln huatá; plod wejcowilý, podlauhlý,

na konci ostraunký. — Na Oslrow maurickém. \.
Kiira její bledé žlutá, horká a swraskawá slovve we wlasti

Quinquinn imliyéne ; též do Ewropy se i)riwáží a belnhe jmenuje.

CeWENKA. PoSOQUERlA. PoSOQUEBIE.

Kalich trubky obwcjcowilé, kraje 5zubého. Koruna
nálewkowilá : trubka oblá, nejdelší, w ústí huatá, sotwa

rozšíená; kraj ódílný: ušlw rozložených, tupých, pí-
stejných ; poup tam wolalé. Tyinek h, z listí Irubko-

wého vyyniklých , prostých, zkrátka njících , nestej-

ných. Cnlka niowiiá, na konci aullá, na dvvé klaná

:

uštiiw nestejných, pípupenenatých, ostrých. Malwice

wejcowita, wonenii, dužnatá, 2pauzdrá, mnohosenienná.

C. dlauhokweld. P. lonj;iflora Aabl. I. /. 51. Lam.

f. 1(53. Solena longiflora ih/Id. Cirtanthus longiflorus
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Gintl. Ke ó— G' wysoký, kmen s korati zelenau hlad-

kau ; dí'iwí twrdó. híli', wlwe tenké, ii/J;ité, slírié ;

listy stííné, apíkalé, wojilé, podlauhlé, zakoníte, do-

le ostré, nejeelejjii, tí" dlaulié, 2' >" široké
;

palisty po-

dloulilé, ostré; kvviw tj— 8 na chocholiku koneném
stopenatých , listeny šupínowitými podepených ; ko-

runa bílá , iruiika na, stewíc dlauhá , siln zkiwená,

na konci naclivlená. dole zelenawá, w ústí dlauliochlupá
;

nitkv oblaiikowité zkiwené, s pátau kratší ; bobule žlutá

zwící krtího wejce, ušiv kalichowýnii wnená s dužni-

nau mkkau šávvnalau, chutnau, sladkau ; semen asi I .í w
dužnin erwené, jedno na druhém. — Na bezích we-

likých ek guianských. Kwéle vv listopadu, zrá w lednu.^ .

.Janiba. Genipa. Gknipk.

Kalich trnbkv wejcowiié, kraje trubkowítého, ua-
tého nebo piízul)atého. Koruna epicowitá. trubkau ka-

lich nepesahující : kraje welikého , ódílného , s ušty

wejitými, ostrými. Prašníky cárkowité, w ústí sedawé,

njící. Blizna kejowitá, tupá, nerozdlená. ÍMaIwice 4-

pauzdrá, obak ztenená, kalichem okornatná. Semena
nejmnožší, rownovvážná, w dužnin hnízdiwá.

/. kopinalá. G. americana Lvi. Gatrt. t. 190. Gar-

denia Genipa Sivarlz. Genipa Pliiin. spec. t. 136. Janipha

Mnviidr. íi*2. Janiba Piso. lo8. Strom 30— ÍO' wysoký,

kmenu tlustého, koše obšírného, stinného, díwí perlo-

w šedého, kry nášer, rozsedalé, wtvví rozkladitých;

skoro peslenéných ; listy stíné, skoro sedawé, skoro

r dlauhé, 3" široké, podlauhlokopinalé, obak lysé, hu-

sté ; stopkv ú/Jabíkowé, rozsochanochocholíerié ; kw-
ly zápachu líbezného, bílé, pak žlutawé, asi !•'/' w pr-
mru široké, na stopekách krátkých; kalich skoro

ualy, sotvva patrn ózubý ; koruna skoro kolowitá s

trubkau krátkau, krajem rozloženým o ó uštech Idubo-

kých, wejeii}ch, ostrých ; nitky pekrálké, šídlowité, vv

ústí trubkowém pipewnué, (dinulé pes kauty uštowé ;

prašníky podlauhlé; wajeník wejcowitý ; nlka jedno-

duchá s bliznau wejitopodhiuhlau, njící ; bobule mk-
ká, nahoe i dole pod koncema skrená, na konci ho»

ením uatá a šomolaiá, pípýitá, blaw zelená, co

yjomaran weliká s krkau dužnatau, s du/.ninau bla-
vvau, náwinnau a šaivau z fialowa hndau nebo ernau

;

její 2 pauzdra obsahují mnoho semen smáknutých,
iiranatýcli, vv dužnin hnízdiwých. — Na oslrowech ka-
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rybejskýcli, Domingii a j. w Americe jižné. Kwte w
eiwnii. 5-

Indowé jedí owoce její zralé, které, žíze welini hasí a ohfer-

stwuie; též je nakládají do cukru; waeníin ale mnolio tratí. Slioto-

wují ze šáwy jejicli také wíno. Také je podáwají nemocnjm. Wel-
ini unawené tGlo oiiiýwají Sfawau, jíž owsein zerná, ernost ale t.i

po 14 (iu'-cli sama sebau zmizí. Ze žertu píidáwají ji do wody rii-

žowé. kterau ženštiny se uinywše na 1 4 dní zernají. Diwodiowé na-

scliwál tekl swé jím barwí. ahy straSnjšílio t)yii pohledu. Díwí
twrdé dá se dobe leštiti : dlají z nho lože na runice a kopí.

/, fdslnatá. G. Ca rúto H. B. ef Kunfh. Strom a.si

20' wysoký ; listy sirícné, skoro sedawé, obwejité, tupé,

na lící lysé, na rubu pýitoplsnaté ; stopky konené, 2

—

okwelé, stopeky delší íapíku; koruna bílá s trubkaii

nahoe wne a wnit hedwábitau : tnalwice wejilopodlu-
bowatá, duznatá, kalichem wnená, 'ipauzdrá, mnobo-
semenná. — Podlé reky Oronoka w Americe jižné. 5*

Owoce jest cjuitné- Indiáne šfawau líí obliej místy na erno.

J. srstnatd. G. Merianae Rich. Duroia eriopila Lin.

Merian. t. 48. Strom peztepilý, celý srstnatý ; listy po-
dlauhloobwejcité, twrdé, tuhé, na pí dlaubé 5 kwty
bílé wyhlížejí jako jasmínowé ; owoce zwící wejce kr-
tího, dríwe zelené, pak žluté s krkau twrdau. — ^'a

Kayené a w Surinamu. 5-
Owoce celé na stl jjí-ichází, a rozkrojuje Re, aby dužnina,

wzezFenjm, barwau, chutí a semeny mišpulíia podobná , jísti se

moiila.

J wisnowd. G. esculenta Loiir. Strom nízký kme-
nu nejpímjšího, nejjednoduššího, Gstewiného ; listy

nejcelejší, vvejité, chlupaté dlají malé swazky slííné
;

trny dlauhé, pímé, slíné; kwéty bélozelené, shlauc'
né; koruna kolowitá, na patero klaná: uštiíw podlaub-
lých, wykrojených ; kalich zbobulelý, oste na patero
klaný; prašníkw b sedawých; blizna podlaublá, wyíz-
nulá ; n)alwice zakulailá, wlšni podobná, Ipauzdrá. —
W Koinín. 5*

Owoce we wlasti jedí.

KvciNÁR. Gardenia. Gardenir.

Kalich trubky wejcowitý, kraje trubkowitého, u-
alého, zubatého, naštípaného nebo dleného. Koruna
nalewkowitá nebo epictnvitá : trubky kalichu mnohem
delší, kraje w paupéii zkrauceného, pak rozloženého,
ó— 5)dílného. Frašníkuw 5— 9 árkowitých, u ústí píse-
dawých. Blizna kejowiiá, na dwé klaná nebo 2zubá : la-

lokw tlustých, pímých. Wajeník pehrádkami 2—

^

W
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nedokonale rozdlený, Ipauzdrý. Malwice dužnalá, káli*

rlitMu wnená, u wnii papíralá, peeenalá, nedokonale
2— bpauzdrá. Semena drobná, w semenici dužnaté po-

noená.
K' jasmínowtj, G. florida LÍ7i. Jasminum Ehr. piet. t.

15. Ke wždy zelený, peznamenitý krásau a líbezným

zápachem kntw, jest zwýší 4— 5', bezbranný ; knien

pímý, nahoe wtewnaíý, s korau hndau nebo serau
;

rozhy lysé, maliko uzlaté, na konci listnaté;, listy stí-
né, nkdv tiojnaté, eliptiné, obak ostré, lysé, celé, ze-

lené, Vj-í' dlauhé, asi l" široké; palisly mezilisté, skoro

pošwiwé ; kwélv skoro sedawé, ojedinlé, konené, bílé,

nebo ponažlutlé, zápachu líbezného ; kalich ó— 6hra-

ny, rozdlený na o— 6 uštw prostopadných, kopinato-

sídlowitých, co truJjka korunowá dlauhých ; koruna ná-

kožnatélá, kraj rozdlený na 5— 9ušlu\v plochých, wej-

itvcii, tupých, skoro co trubka dlauhých; malwice lysá,

potnaranowá, zwící liolubiho wejt-e, podluhowatá, ó— G-

braná, wénená kalichem, nahoe Ipauzdrá, dole 3— 5-

pauzJrá, h—Gchlopná, naplnná dužninau žlutawau ne-

bo šaíránowau. — W Indii wýchodní ; sází se na Ani'

boin, Žapanu, w Cíne, na Pedhoí dobronadjském.
Kwle w kvvlnu a pak w zái. 71 •

Jest odrodek plnokwetv ; Gardenia EUis phil. frans. 51. . 53.

Jasininimi caiiense MUL ic. I. 180. Catsjopiii Itiiiiiph 7. t. 14. f 2.

W ín potbuií txiliule za prostodek iJiladicí w liorekáoli ; duž-
ninau žlntau nelio išafrátiowan barwí hedwábí. U nás cliowá se we
sklen/ku a kwte w lipnu až do záí.

A', lioííniwij. G. radicans Thunb. gard. t. !• /. 1.

And. bot. rcp. 1. i91. Bot. rcg. 1. 73. Ke pedešlého
nižší, kmen tenký (asi co brko), stewiný, položený, z

dola koeny wyhánjící ; wtwe pímé, nahoe listnaté ;

listy I— 4" dlauhé, kopinaté ; kwty bílé, ojedinlé, pí-
konené, písedawé, epicowité, wonné, co rže weliké,

blostné; ušly kalichowé prostopadné, árkowiiošídlowi-
lé, co trubka korunowá dlauhé; bobule ihowitá,

ííhraná, s dužninau erwen žlulau, bezchulnau. — !Na

Žapanu; sází se w Indii wýcbodní a na I'edhoí dobro-
nadjském. °^ .

Dužuinu z owoce w barwístwí potebují.

K. picslinul t). G. Thunbergia Líh. Siins. mas,', t.

lOOi G. verticillata Lam. t. 153. /' 3. G. crassícaulis

Salisb. par. t. 40. Tharbergia capensis Moul. acl. hobn.

1713. 1. I. Ber^kias Sonner. il. n. giiin. t. 11. 18. —
iu(ira. phtjs. 3. /. 3. Pirinj^a Juss. Ke pesliný, mnoho-



kwetý, 1
2' wysoký, bezbranný, s rozhami mnohými, krát*

Kýiiii, oblvnii, jjísrslnatýnii ; listy trojnalé nebo lwer-
naté, elii>tin(', ostr»^, lysé, w apík ztenené, w úžlabíku
zeber na rubu chlupaté, 2" dlauhé ; kvvéty konené,
ojedinlé, sedawé, hílé, líbeznau wni wydáwajíci í kalich

l" dlaahv, nálevvkowitý, jakoby pošvvowitý, o 5— 7 uštech

podlauhlých. kopisowilých, na jedné sírane až do po-
Jowiky rozštípený; koruna kožowitá : trubky wálcowité,

skoro 8|)alené, kraje 2 palce širokého, na 9—10 u-

šiw rozdleného, ústi huatého
;
prašníkvv 9— 10; n)al-

wice zwící slepiího wejce, nepukající, twrdokorá, wej-

cowitá. Ipauzdrá s 4 pehrádkaiui neauplnými, na wni-

tníin kraji seaienonosnýnii ; semena cokowilá, stecho-
witá. — Na Manilách, Pedhoí dobré nadje. '^,

K. Iwrdodrwi/. G. Kothinannia Lin. Sirns mag. t.

690. Rothinannia capensis Tkimb. act. holm. 1716. /. 2.

Strom bezbranný, twrdodrwý se smítky uzlalými, ja-

koby klaubnaiými ; listy stríné , podlauhlé maliko
ztenené vv nejkratší rapík, na konci zakoníte, celé, ly-

sé, na rubu w úžlabíku žebrovvém žláznatochlupaté ?

kwty sedawé, úžlabiokowé nebo príkonené, ojedinlé,
wfii líbeznau obzwlášt w noci rozšiující; kalich že-

bernatý : ušlw 6 šídlowitoohi}' ch , pímých; koruna
trubky krátké, obhomolowité, kraje zwonkowitého s 5

—

6 ušty wejitými , ostrými, rozloženýuji ; tyinek ó ;

bobule wejcowitá, 2pauzdrá; semena cokowilá, vv dui«

nin hnízdiwá. — Ma Pedhoí dobré nadje. í^.

Z (IMwí dlají náiJrawy.

Kkatoš. Randia. Habdib.

Kalich trubky obwejcowité, kraje ólaloného. Ko-
runa epicowitá: trubky krátké, kraje ódílného, Prašní-

ky w ústí sedawé, zaweiié. Blizny 2, tlusté. Bobule
kalichem wnená, píwyschlá , okornatlá , 2pauzdrá.
Semena w každém pauzdru mnohá, na semenici stední
pipewnná, w dužnin hnízdící nebo dol stechowitá,
bezk ídla.

A'. široUstij. R latifolia Lam. f. 156. y. I. R. acu-
leata Lín. Gardenia aculeata Ait. G. Handia Sivartz. Lyci-
um SLoan. 2. t. 2/ \. Ker 10 — 12' wysoký, wždy zele-

ný, mírn trnatý; kmen kúry rozsedalé, náryšawé ; rozhy
lysé, nejmenší opatené, ohzwlášl na konci, Irny
úžlabíkowými , slínými , odstálými , tuhými, í— ó"'

dlauhými ; listy stícné, obwejilé, nejlysejší, nejcelejší,
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dole kiínowité, pf-íáedawé, lesklé, lysé, mnohem delší

trnw ; kwély úZlabíckowé, ojedinlé ; koruna bila, epi-
cowitá ; trubka \— 6"' dlauhá, /ubw kalicbowých dwa-
král delší, w ústí chlupatá : mahvice zwící menší tešn,
wejrowitá nebo kulowalá, bílá nebo žlutawá, ponanio-

di'alá ; semen (5— 8 we wšakéni pauzdru dužninau obale-

ny cli. — (Na Jamaice 'a Antilách. '^.

Dríwí wýboruS se liodí na kop/, luky, §ípy a lože ruCniCné,

odkudž i bois dc Innce slowe.

K. kíoioisní R. dumetorum Lam. t. 156. /. 4. Gar-
denia dumetorum Re/z. G. spinosa Lin. Thunb. gard. t.

2. /! 4. Ceriscus malabaricus Gacrt. t. 28. Ker trny

palenými, nad wznikem rozeh kížmostínými, rowno-
wážnými, lysými, nejtužšími strašný; rozby z úžlabíek
listních nejkríiiší, hustolisté, wtwe nejtužší, lysé? lisly

stíné, wajecnó, lupaunké, dole klínowilé, Ivsé, drobné,

jako buksowé ; kwty sedawé, ojedinlé, na rf^zbácb ko-

nené ; kalich zvvonkowitý, lysý o uštech ó obwcjitých,
otevených, žilnatých, málo kratších trubky korunowé,
wn pillaeii huaté; koruny bílé, kraj z uštw ob-

wejitých ; mahvice zakulatlá, žlutavvá, jako malé jablko

2pauzdrá, nkdy kalichem wnená, pauzder mnohose-
nienných. — Na ponioí Indie vvýchodní obyejný.]^.

Malwice a kuen ouiauiují ryby a lidem |)iisobí dáwení.

KUPIZNA. GlPIA. ClJPIE,

Kalich trubky ihowité , kraje sdílného, stálého.

Koruna nálewkowitá ; trubky kalichu delší, oblé, w ústí

zponenáhla obšírnjší, kraje Sdílného , s ušty wejilo-
podlauhlými, podhnutými. Nitky nejkratší, prašníky po-

dlauhlé, na hoení stran pukající. Blizna kejowitá, 10-

hraná nebo 2laloná. Malwice kulowatá, kalichem wn-
ená, 2pauzdrá. Semenice haubowilé, stední. Semena
we wajeníku mnohá, pak 2 nebo nemnohá, hranatá,

pupenatá.
A', chochollkalá. C. corymbbsa Decand. Rondelelia

asiatica £m. Webera corynd)osa Willd. Ker. reg. t. J2tí.

Canthium corynibosum Pers. Cupi Rhccd. 2. t. %\. Ke
zwýší muže ; wtwe oblé, uzlaté, stíné, se deném žlu-

tým? listy kopinaté, [)odlauhlé. lesklé, tí" dlauhé, 2" široké,

na rubu w úžlabíku žebrowém žláznatohuaté, wonné,
zahoklé; kwty na chocholících konených, \" dlauhé,

bílé, pak žluté, wonné ; kalich lalokw 5 skoro zdélí

trubky kurunuwé \ koruna wne lysá, u wnil huuutaua*
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ká, zwící hrachu, erná, zaslaHhí, o gemenech i erných,
Shraných. — W Indii wýchodní podlé moe w písku.

Dwakrát do roka kwle. %^.

Owoce jedf, též jako listy proti wyraženinám potebují.

Tbndcha. Catesbaea. Catesbáe.

Kalich trubky obwejcowité, kraje dzuhého nebo
'idílného. Koruna nálewkowjtá : trubky nejdelší proti

ústí zponenáhla se rozšiující, obhoinolowitá, kraje 4la-

loného. Tyinky '<
; nitky nejdoleji z trubky korunowé

wyniklé ; prašniky árkowilé, nející. Blizna 2zubá. Mal-

wice kulowatá nebo podluhowalá, kalichem wenená, 2-

pauzdrá ; semenice homolowitá, obak nejhoeji pipew-
nená. Semena mnohá, dol stechowitá, na dwa swazky
w každém pauzdru shlauená, šupinowitá.

7'. dlaiihokwtd. C spinosa />«'«. Lam. t. 67./. i.

Ciirt. mas;' t. 131. Trati. tah. /. 2i»9. C. longiflora Swaj-fz.

Frutex Calesb. 2. L 100. Ke zwýší 12— 14', kmen 4"

ztlaušlí, ozbrojený trny stíunýmí , rownými , odstálými
;

listy buksowým podobné, wejité, obak píostré, trnu

pídel.ší, drobné, na rozhách swazkowé ; kwéty ojedinlé,

w úžlabíku hoeních lisluw, kalich zubw krátkých,

ostrých; koruna o— fj" dlauhá: trubky wálcowilé, na

konci obhomolo«'iié; maiwice wejcowiié, zwící slepiiho

wcjce, žlutá ; semena hranatá. — L\a Ostrbwech baham-

•

ských. Kwpfe w kwinu až do záí. '^.

Od ní prý po hodí kúra protiziinnicná, Cortex chinnc spinosutí

nazwaná ; diižnina inaiwicowá j)odobá se jablku zralému.

Podadí 3.

USA TICOJFITÉ. HEDYOTf DE A E.

Klanochlop. Chimarchis. Bachholz.

Kalich trubky obwejcowité nebo ihowité , kraje

na patero klaného , rozloženého , s ušty wn u pro-
sted srstnatými. Tyinek 5 nejwýš z trubky wyniklých :

nitky dole srstnaté, prašniky wajené. Tobolka obwej-
cowitá nebo ihowitá , krajem kalichowým vvnená,
dewnatokožnatá, 2pauzdrá : pauzder od hora dolúw pu-
kajících, Isemenných. Semena wisutá.

K. dlaaholist
j'i

. C. cymosa JacAf. Macrocfiemum lon-

^ifoliun) A. fíich. Strom ztepilý ,
košatý , ozdobný

;

wtwu hlawní rozewcné : listy kopinalopodlauhlé, obak



813

zakonilo, nejcelejší, lesklé, rapíkalé, slíné, sfewíné,
na konci rozeh po 8, ideji po 10 slilauené ; kuiy
hojn, drobné, nevvonné, s korunami bílými na hroz-

nech wrrhoh'kowit}ch w prmru polostewiných, w ú-

žlabíku Ústním slríonvch, ojedinlých, na konci obyej-
né lwernatých ; tobolky malé. — INa Martinici podlé by-

stric. 5 •

Z dr-íwí Fezaj dolirá prkna.

SlROÚST. PoRTLANDIA. PoRTLANDIR.

Kalich trubky obwejcowilé, ožilé, kraje Sdílného, s

ušty podlauhlými, listowitými, welikými. Koruna weliká,

nálewkowitá : trubky krátké, ústí obhomolowitélio, kraje

tup lalonélio. Tyinek 5, nejdoleji z hrdla wynikivch

;

prašníky diaiilié, do póla néjící. Blizna nerozdlená.
Tobolka obwcjcowitá nebo pípodluhowatá, žebcrnatá,

na konci wnená a wyíznutá, 2pauzdrá, na konci pu-

kající. Semenice kožowité, stední. Semena pemnohá,
eliptiná, smaknulínká, bradawikami šerpiwá.

S. hrnbokwétý. P. grandiflora Lin. Jacq. am, t. 44.

Smith ic. I. t. 6. Gaerl. t. Si. /. 1. Cur(. mag. t. 286.

Shneev. ic. 4. Kcm. 2. t. \'^. P. Brown. t. 11./. 1 !•

Strom ídko 15' pewyšující , málowtewný wetwemi
stínymi, odstálými, oblými, listnatými ,• kra tlustá, ne-

stejná, korkowitá, rozsedalá. aniž padawá ; listy stíné,
nejkratšeji apíkaté, kopinatoeliptiné, pízakonilé, nej-

celejší, nejlysejší, tlustaunké, lesklé, wezpod bledší ;
pa-

lisly mezilisté, srostlé, -Súlielné, stálé ; kwély úzlabíko-
wé, skoro ojedinlé, stopkaté, nkdy nií, we dne ne-

newonné, w noci nejlíbeznji páchnaucí, díw rozwití po-

nažlutlé, na konci barwy masowé; kalich uštw wejilých,
zakonitých, stálých; koruna polostewíná nebo delší,

bílá, w hrdle erwenawá, s Irubkau óhranau ; tyinky
sehnuté. — Po skalách u paty wrchw na Jamaice,

Ostrowu tomášském a j. Kvvéte w erwnu až do zá-

í. 5.
Kra slowe chynn snrinnmsk.

OnWALENEC. BlKKIA. BlKKiB.

Kalich trubky ihowitopodlauhlé, hranaté žebry 8 ni-

owitýníi, jichžto 4 kýlowé a 3 šwowé ; kraje 4dílnéh(), s

ušty árkowitokopinatými. Koruna kejowitá, lyrboká,
kraje na lwero klaného. Prašníky 4, árkowilé, nepe-
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sáhující kraj. Tobolka wejcowitá, na konci puknjí m',

od kalichu oddauwající a zprošující se z chlopní na

konci na dwé klaných, 2pauzdrá, wehnutými kraji chlop-

ovvými skoro 'ípauzdrá. Semenice auzké, málo n-
jící. Semena nesíslná, smáknutá, nekndlatá, po kraji

kolcatá.
Ke lysý. Listy obwejCité, tupaunké, dole klínowité, apfkaté,

bezžebré, jedaožilé. Palisty krátké, ufaté, srostlé, pošwiwé. Sto-

peíSky úžlabíckowé, ojcIinSlé, Ikwté, nalié. Kwety bílé.

O. jilm'). B. australis Decnnd. B. grandiflora Rcimv.

Porllandia tetrandra Forst. Hoflmannia amicorum Sprcng,

— Na ostrowech more lichého. \.
Od toho ke podiodí k&ra, sccwagskau (Cortex de Savaga) na-

zwaná.

TuLALOD. Wendlandia. Wendlasdie.

Kalich trubky zakulatlé, asto árkowané, kraje

nejkratšího stálého, dole 4— azubého. Koruna trubky

oblé, delší kalichu, kraje otewreného, 4- ólaloného, s

laloky wejitými, ostraunkými. Tyinky 4—5: nitky

nejhoeji z trubky wyniklé, prašníky podlá uhl, njící.
nelka nející. Blizna na dwó klaná : uštiiw tluslaun-

kých. Tobolka wejitokulowatá , kalichen* wénená,
2pauzdrá , na konci skrze pehrádku pukající na 2

chlopn. Semena nejmenší, peainohá we wšakéra

pauzdrn.
T. barwískif. W. tinctoria Dccand, Rondelelia tinc-

loria Roxh. Strom ; listy apikaté, podlauhlokopinató,

na líci lysé, na rubu po zebrách jakož i i-apíky, rozhy,

stopky a kalichy pjí^ité
;

palisty ^úhlé, špídlaté; laty ko-

nené, kížnjorozdlené } kwty irojatn, drobné, píse-

dawé; ušty korunowé odstálé. — W Bengálu okolo

Burdwanu a Midnapuru. Kvvéte vv lipnu a srpnu. 5*
Koreu potebují k barvvení.

IIadowka. Ophiorhiza. Schlahgenwurz.

Kalich trubky krátké, ihowité, dole s vvajeníkem
srostlé, kraje na patero klaného, stálého. Koruna ná-

lewkowitá, tikrát delší kraje kalichowého, u vvnit srstna-

tá : uštw S, wejitých. Blizna 2laloná, kratší nežli ko-

runa. Tobolka široká, smáknutá, zuby kalichowými
wénená, 2pauzdrá, nahoe štérbinau na pi skrze

pehrádku pukající. Semenice podlauhlé, na pehrád-
ce obak dole pipewnéné. Semena mnohá, drobná, ie-

slihraná.
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H. hopinafd. O. Mungos Lin. A, nich. vitw.. soc h.

\.n. par. J«-23. í. 2. Gacrt. t. ho. f, 10. Lom. 1. 101./.
i;?. P/tik t. 90. Mungo Kacmpf. i)73. 577. Koen jcdno-

"duchý, co pífl' dlauhý, co prsl tlustý, kiwy, drewnat}',

[fkrehky, bélawy, rownowážny, mnohomrcasalý, s korau
j-nerownau, cerwenau ^ linédau ; lodylia letní, jednodu-
[cliá, pímá, I— 2 pídi /.wyší ; listy stíné, kopinatowej-

jijité, obak zakonité, nejcelejší, Ivsé, papirowilé, úkosn
ifflebernale', apíkaté; palisty malíík, uaté; wrcholíky
[fjjíonené, stopkaté, wlewnaté : kwty na wetwich row-
íinowážných jednostranné, pímé; koruna trubky krátké,

"«iáievvko\vité, kraje na patero klaného, tupého ; tobolka

wejitá, smáknutá, 2pauzdrá, dopola pukající. — Na
Záwé, Ceylonu, Sumate. Kwéte w plíšti. "4-

•

Koen lioiký, uejsl;i\Nnri.ší lék jiroti uškimt nHjedowutjšírií

hadw we wlastecli niidiiwedenjtJi. Froiinka. tamo muiiijos na?. waná,
prý nauila rloweka w)!)orné moci tolio koene. Též léí otráwení
makasarsk)'" jfdeiu. K léccui a ochránní se p**il jelio zlými úin-
ky beran drachmu prášku (olio koene se saustem wody, (éž i ástkn
toho prášku na nšfknutinu pikládají. Podlé rady indskýdi lékafiw
museli wojáci tlowcí lejno ])užíti, aby jed ze žaliidka byl wypuzeu
a neškudiiwým uinn.

ZuBE^. Dentella. Zahnbldme.

Kalich trubky wejditokulowaté, kraje na patero kla-

ného. Koruna nálewkowiiá, na patero klaná : uštw o-

bak Izubých, lirdla srstnalého. Prašníkw h, zavve-
ných, písedawýeh. nélka krátká. Blizny 2, tlusté.

Tobolka pínepukawá ili maiwice wyschlá, krajem kalí-

chowým wnená, 2pauzdrá. Semenice dužnaté, do
pauzder néjíci. Semena drobná, wejitá.

Z. plaziivá. D. repens Forsl. nov. gfn. t. 13. Ilrdy-

olis ve\iens Lin. Biwm. ind. 1. \h. f. 2. Crusta ollae Ramph
6./. 170. yi 4. Zelina trsnatá, plazivvá : lodyhy brwité

;

palisty nejmenší, ostré ; stopeky úžlabíkowé, stídawé,
Ikwété, krátké; tobolky mrtnaté? kwty bílé. nejmenší.
— Na místech mokrých, stinných^ podlé polokw, rýžo-

wiš, w Indii wýchodní, na Žáw, Timoru, Luzonu, Koro-
mandeln, [Nowé Kaledonii a d. Q.

Potebují ji j)roti liSeji zplozenénui drobnikými ímelíky, htmnu
nazwanými,^ jicliž dostáwají ženy a dli do lesa chodící. Tito me-
líci rychle* zahrabawše se do kže j)usobí nesnesitelné swrbení a
wedy rozjídawé.

UŠATICE. HeDYOTYS. OhRLING.

Kalich trubky wejcowité, kraje izubého, zuby pí-

1^
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mými, stálými, chobotem ostrým i na plodu oddlený-

mi. Koruna králce trubkowitá, hrdla vvausatého, kraje

na twero klanélio. Tyinky 4, králce nející, prašni-

kw vvejitých aneb okrauhlých. Tobolka wejcowiiá, na

konci ztenená, zuby kaliciiowými sklimenými pewýše-
ná , 'ipauzdrá , skrze prehrádku pukající. Semen we
wšakém pauzdru n)noho drobných, hranatých.

U. bílá. H. auricuiaria Lin. Valerianeila Biirvi. zcyl.

t. 108./. 1. niuriguti Rhced. 10. t. 32. ByMna ; koen
bílý, nircasatý, vvoawý; lodyha dlauhá

,
jednoduchá,

lyrboná, na konci písrstnatá ; listy kopinatowejité,

žilnaté, písedawé, sliíné 5 palisty sllinatobrwité ; kwéty

úžlabíkowé, sedavvé, strbaulené, skoro peslenné ; se-

mena erná. — Na Ceylonu, Malabaru, též w Silhetu a

Nepalu. "H-.

Listy obyejným jsaii j)rostedkem proti ranúin a wedui) též

jiroti Llucliote.

Ghaja. Oldenlandia. Oldenlandie.

Kalich trubky zakulatlé, kraje z 4 zubw za kwe-

tení piblížených, na plodu nejširším chobotem oddle-
ných, odstáwajících. Koruna krátce trubkowitá, kraje

na twero klaného, hrdla huiiatého nebo lysého. Tyin-
ky krátce nející, prašníkw wejitých aneb okrauhlých.

nélka nerozdlená nebo na dvvé klaná. Tobolka zaku-

latlá, zuby kalichowými odstálými, drobnými unená,
2pauzdrá, na konci štrbinau skrze prehrádku pukají-

cí. Semena pemnohá, nejmenší na semenici zakulat-

lé, a skoro do ní ponoená.
Zeliny, byliny, na poiiled luuíuui moru podobné, nkdy podkowité.

Ch, okolíkatá. O. umbellaia Lin- Rojcb. t. Íj. Rostlina

ozimá; koen 1— 2' dlauhý, tenký, rowný, žlutoerwený ;

lodyha sotwa l' dlauhá, rozprostená, lyrboná, lysaun-

ká, wtewnalá ; listy auzce árkowiié, osiré, po kraji

podchlípené, na líci šerpiwaunké, na rubu bledší', palisty,

iapiky spojující, šltinalobrwité ; stopky úžlabíkowé, pí-
okolicné. — W písku Indie wýchodní a Afriky. Kwte
w erwnu až do srpna. "4-.

Rostlina tu u welikéiii ninozstwí se sází na pomorí koromandel-

ském, kdežto slowe snyawer., AngliCaum chnyiiwcr í;iU chair rooi,

Est - india innddcr. Koen, w únoru wykopaný, suŠÍ se na míst
wtrném, kdežto 4—5 let se drží a dobroty nabýwú; planý jest o í/,

lepší. Toliko jeho kúra obsahuje barwinu, kterauž na tinaw Cerwe-

no barwí. Koen též se potebuje proti nemocein kožním a listy

proti dusnosti.
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Podadí 4.

OhfíUŠO JFJTíi I SERT I K A K.

OkRUŠE. ISEKTIA. ISERTIE.

Kalich irnbky zákulatlé, kraje králkého, siálého,

4— (ízubóho. Koruna dlauljolrubkowitá, u prosted ten.ší,

kraje Glaloného s laloky krátkými, w paupéti na kon-

ci pízkraucenými, u wnit winkau hustau ryzau pokrytý-

mi, s choboty w hebínky prodlanzenými. Tyinek (I,

/avvených. Blizny árkonité, píniobwt^zdowiié. Oech
kulowaty, kalicliem wnený, pecek (I, kruchých, 3hra-

n}ch, na wnilní stran»^ brázdowaných, mnohosemennych.
Semena zakulatlá, dole uatá.

O. erwcowá. .1. c'oc( inea Vahl. Guettarda coccinea

Aabl. t. 123. Lam. t. 2ó9. Strom mírné wýšky (12')

zllauští 1", díwí bílého, ídkého, kry erwenawé, roz-

sedalé, rozeh hranatých, stínjch, naryšawéle huatých;
listy stíné, nkdy trojnaté, apíkalé, wajené, zakoní-
te, dole ostré, na rubu popelawé a pjiié, li" dlauhé,
7" široké; palisiy obak dwojatné, kopinatošídlowité, pa-

dawé ; kwty krásn rzowé, na laté uéiewnaté, ko-

nené, sedawé ; kalich krátký, stálý; koruna 2palená,
wn aksamitnalá, kraje nialéhíí, málo oteveného, o šfsti

lalocích ostrých; prašníkv podlauhlé; nlka zdélí trub-

ky; oech menší nežli šwestka, rubina er^vená, šáwnatá,

sladká, jedlá. — W lesech Guianských. Kwte poád. 5-
Owoctí jedí; dííwí hoké; zwarenina listní potebuje se na kau-

pele a obkládání otokuw.

Podadí 5.

PSUJAKOirirÉ, HAMELIEAE.

PstJÁK. Hamelia. Hamelie.
IiP

Kalich trubky wajené, kraje ólaloného, s laloky

pímými, krátkými, ostrými, stálými. Koruna trubkowi-

tá: trubky skoro oboné, kraje z .ó lalokw stejných,

malých, sotwa oiewených. Tyinek 5, z prostedku
trubky wyniklých, zawených : prašníky podlauhloárko-
wité. Blizna tupá, skoro oboná. Malwice wajcná,
.Sbrázdá, kalichem wénená, ópauzdra: pauzder mázdrt>-

witýcb, mnohosemenných. Semena nejmenší, smá-
knutá.
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""

P. sochat^. H. pátens Jncq. am. I, óO. Sryiilh exot.

1. 24. Gaert. t. I9(>. /, 3. H. coocinea Sxvartz. Ke zi-

molézu podobný, 2sáhowý, síDÍlky oblé, popelawé, roz-

hv lyrhrané, zelené, pýíité ; listy trojnalé, nékdy (nejho-

ejší) slíné, vvajenopodlauhlé, obak zakoníte, nkdy
oblé jakoby wejité, na konci tupaunké, nejcelejší, ó'

dlauhé, V'\' široké, mkké, pyrite nebo huiiatopýité

nebo šedoaksamitnaté, ; apíky \'s listu dlauhé, wejiié,

dlauhozakonité ; stopka konená, sochala nebo roztro-

jená, wtwí okolíkowit rozpostawen) ch, na hoení stran

kwty nesaucíoh ; kalichy wálcowílé, náerwcowe' ; ko-

runy wn pýité
;

plod Vl-Í" dlauhý, 2'" tlustý, erný,

se šawau ern nachowau, na kratikých stopekách.
— W kovvištích w Indii západní, Mexiku, Gnian, Bra-

siliJ, Peruvvii. '\.

Na Doiningu slowe hrijsinior (Mort aux r.its).

P. bichatým H. ventricosa Swartz. Lindl. bot. rcg. t*

1 195. H. grandiflora Her. sert. \. t. 1. Scdísb, par. t.

55. Strom weliký, okázalý ; smítky šedokoré, brada-

winaté; rozhy oblé, nejlysejší, zelené'? listy stríné, troj-

naté nebo twernaté, nejlysejší, wajenopodlauhlé, dole

klínowité, nahoe oste zakoníte, 6" dlauhé, 2V2" širo-

ké, nejcelejší, žlutaw zelené, na rubu bledší, nkdy po

kraji nachowle nabhlé; apík 2'" dlauhý; palisty krat-

ší apíku; hrozny konené, poídku úzlabíkowé; kw-
ty dlauhostopkaté ; koruny žluté, skoro palené, trub-

kowitozwonkowité, bichaté ; malwice podluhowatá/ erw-
covvá. — ÍNa pahrbcích suchoparných, vve kowištích na

Jamaice a w Mexiku. 5*
Dríwí dáwá prkna presiroká na stoly a ještfky ; má droJ)né

wlákno jako jilm s wlnaini ninolijiiii swetle linSdými nebo šerými
;

jmenuje se dríwí jiriiicowo (Prince - Woodj. -

Obu. Alibertia. Alibektie.

Kwty pometáním nedokonale Ipohlawé. Kalich

kraje trubkowitého, 5zubého. Koruna trubkowitá, del-

ší kraje rozloženého, ódílného, s ušty wajenýini, ostrý-

mi. Tyinek 5, z trubky wyniklých
;

prašníky pisedá*
wé, árkowité, zawené. Calkd jednoduchá, w nedo-
samilých kejowitá, árkowaná, bliznau jednoduchau ostrau

ukonená; w samicích a obojakých kratší; blizen ó,

árkowitých. Malwice píkornatá, zpleštilokulowatá, kra-

jem kalichowým, trubkowitým wnená, ópauzdrá : pau-

zder mnohosemcnnýh. Semena dužninau tenkau oba-

lená.
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O. jedlá* A, edulis Bich. viem. s. h. n. par. p, t. 21.

f. 1. Genipa edulis Rich. Gardenia edulis Poir. Stru.

mek; lislv stíné, kožowiié, podlauhlé, zakonité, na

líci lesklé, na rubu w úžlabíku žebrowém wausaté ; pa-

listy píísrostlé, celé, ostré; kwty konené, ojedi-

nlé nebo chomáené,'písedawé, — W Guian fraocauz-

ské. 5*
Owoce, kujawka crnii (goiave noire) zwané, jedí.

Podadí 6.

TÉSNOLOJriTÉ. CORDIEREAE.

TSNOL. CORDIERA. CoRDIERE.

Kwty jednodomé, na rozdílných wtwích. Samí

:

Kalich mískowitý, celisiwý. celý ; koruna repicowitá,

dlauhotrubá, kraje \— ódílného, rozloženého, tésnoústé-

ho ; tvcinkv 4— ó; prašníky sedawé
;
památka nelky.

Samici : Kalich zakulatelý, kraje celého, obrubouitého ;

koruna pímá, ústí mén tsného, kraje 4— Sdílného ;

blizny 4— ó, šídlowité. Malwice zpleštilokulovvatá, šo-

molkatá, 4— 8pauzdrá : pauzder Isemenných. Semena
hladká.

T. trojkwétý. C. triflora A, Rich. mcm. soc. h. n.

par. 5. i. lO. y. 2. Ke hustý, 4— óstewicný ; listy stí-
né, eliptiné, zakonité, lysé

;
palisty nejostejší, dole

dohromady srostlé ; kwty blostné, na nejwyšsích roz-

hách ; samí trojatné, sedawé, obklíené 4 listeny šu-

pinowitými ; samicí ojedinlé, 41islenné. — Podlé eky
Kuru w Guian. '^.

Podadí 7.

hADAKOrriTÉ. GUETTARDACEAE.

RoJOK. MORINDA. MORINOE.

Kwty strbaulalé, na ježli zakulallém, pínahém. Ka-

lich trubky obwejcowité, asto s poblízkými srostlé, kra-

je rozloženého, 5-, ídko 41aloného. Tyinek 5 ídko
4; nitky krátké. nlka niowilá. Blizna na dwé kla-

ná. Malwice 2— 4pecká ; pecek Isemenných, s blízký-

mi asto srostlých a tlaením na sebe smáknutých
anebo hranatých.

02
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fí. citrolistý. M. citrifolia Lin, Gaert. 1. 29. Cada-
Pilava fíheed. 1, t. Ó2. Bancudus latifolia Biimph 3. C. 99.

Str«ím Sstrewítiý, vvtwí rozestených, rozeh tyrhra-
nych, asto na kolínkách skrených ; listy striné, na

pí dlauhé a co dla široké, wajené, ohak ztenené,
lesklé, lysé ;

palisty krátké, drobné, široké, objímawé,
brázdowané; slrbaiily prolilisté, bezlistenné, na stop-

kách krátkých, tlustých; koruna bílá. na patero klaná;

blizna na dwé klaná ; malwice žlutozelené, siln wonné,
dohromady dlají slrbaul odwislý welikosli a twaru wejce

husího. — W Indii wýchodní wšude se sází, též i sám
od sebe roste. Kwle dwakrát do roka. 5 •

Owoce jest sfáwnaté, chutné a pi tom zahofklé, a proto je

nejedí Kwropané ; hrzo hnije a zapácliá ClowSCÍin lejnem. Dííwí
dost mkké a bílé. List silne zapadlá asi jako bezowý, a potebnje se
mnohonásobn w lékafstwí.

R. barwíský. M. tinctoria Roúch. M. citrifolia

Hunt, Podobá se pedešlému. Jest skoro stromowitý,

lysý; listy podlauhlé, písedawé, hladké, nelesklé; stop-

ky ojedinlé, protilislé, mnohem delší apíku, palené ;

strbauiy wejcowité ; koruny bílé; nlka njící; praš-

níky zawené. — W Indii wýchodní. 5*
Kra koenowá potebuje se obyejné k barwení na Cerweno a

Cerno,

R. listcnalý. M. bracteata Ro.xb. Bancudus angusli-

folium Riimph 3. f. 98. Strom 20— 30' wysoký, tenký

proti jiným, lysý, kruchý; rozhv 4hrané; listy stíné,
podlauhlé, 9" dlauhé, 2— 3" široké, lesklé, krátkonpí-
katé ; palisty široké, na konci polokruhowité ; stopky o-

jedinlé, prolilisté, strbauiy kulowaté, listeny bílými,

stálými pokryté; koruny bílé, tenké, w ústí huaté;
prašníky zawené; nlka njící; malwice 4semennó
dohromady dlají strbaul žlulawý, zwící šweslky, ko-

renné, trpké a hoké. — W Indii wýchodní, na Molu-
kách, Ostrowech Andamanských, Filippinských a jinde na

pomoí. 5*
Owoce dáwají dtem proti hlistám. Dríwí dosti twrdé, tulié,

bPlawé, dole Cerwenawé, zapáchá senem, Koreu nebo wlastn kra
silnjších potebují se objCejn k barwení plátna, a píze na Cerwe-
no, a to bu samy o sob nebo se sapánem.

R. obecni). M. Royoc Lm. Jacq. h. vind. f. 16.

Royoc Plnni. sp. 2. t. 2(5. Ke Ivsý, dole položený, sla-

bý, skoro šlahaunatý. lOstewíný; wtwe krátké, šlahau-

nowité; listy kopinaté, obak zakonité, krátkoapíkalé,

lysé, syt zelené, stíné ; palisty široké, nejkratší, hro-

tité; strbauiy malé, ižlabikovvé, píkonené, králko-
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stopkaté ; koruny bílé, s trubkau aullau, w hrdle naCau-

klau, s ušly 4 ostrými, podhnulýnii ; tyinky 4; bliz-

na na dwé klaná; owoce šáwnalé, sinradlawé, kiilowa-

té. — Na Domingu, Kub a w Mexiku. Kwle w er-
wnu až do íjna. %.

Kureu žlutý wyhlí/í Jako rabarl)ara ; dlají z nho žlutý inkaiist,

a barwí plátno na Imawolindo.

R. šesíikraný. M. Chachuoa Hamilt. Skoro siro-

mowiiý ; rozhy 6hrané ; listy eliptiné, ostré, asto
trojnalé, na líci šerpiwé, na rubu pýité, w úzlabíku
žebrowém wausaté; palistv polookrauhlé, asto 2laloné

;

stopky úzlabíkowé, ojedinlé, nahé, málo delší apíku.
— W lesech bengalských u Matsie a Mayadhy.

• Slowe f/mf/fíAvi, t, j. oko starcowo, pro ítrbauly (jkwtowé. Kira
koeoowú k barweoí,,

Odon. Vanguehia. Vangiíerie.

Kalich trubky obwejcowité, kraje nejmenšího, óza-

bého, padawého. Koruna zwonkowitokulowatá, w hrdle

srslnalá^ na patero klaná : uštw kopinatých, ostrých,

podhnutých. Tyinek ;>, s nitkami nejkratšími. Blizna

hláwkowitá. Malvvice jablkowilá, newnená, bpeckowá

:

pecky kostnaté, Isemenné; semeno we vvnitním kautu

u prosted pipewnéné, podluhowaté.
O. bezbranný. V. edulis Vahl. Lam, t. 159. V. cy-

niosa Gaert. t. 193. V. Commersonii Desf. Jacq.schocnb. t.

44. Vavanga chinensis Rohr. V. edulis Vahl. act. haf. 2.

t. 7. Strmek; smítky blaw popelawé ; rozhy oblé,

lysé; listy stíné, wejité. dole a nahoe krátce zakon-

íte, na konci tupé, 1" dlauhé, Vlí' široké, nejlysejší,

blanowiié
; palisty široké, dlauhé, zakoníte, dolejší a-

píku kratší; wrcholíky ze smílkw (rozeh loskýclí) pod
listím letošním wynikající, listu mnohem kratší, 2—-3krát
rozdwojené : wétwí rozewených ; kwty mnohé, stídawé,
stopekowané, netveliké; kalich jako stopky pýitý, ma-
liký, s 5 zuby ostrými, pímými, pak rozewenými ; ko-

runa zwonkowitá, s trubkau baíiatau, uštw ostrých, se-

hnutých; prašníky njící, na nitkách kratších; malvvice

zakulatlá, P/z" tlustá, šomolkatá, kalichu zbawená, 5-

pauzdrá, w každém pauzdru semeno eliptiné, obak
tupé, mandlowilé , nkterá nkdy pomctající. — Na
Madagaskaru, odkud pesazená na Maskareny a do
íny. 5.

Owoce lahodné jedí.

O. Irnatý. V. spinosa Rnxb. Meynia spinosa ÍJnk.

h2*
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Ke kí/motrnalý ; listy wejitopodlaulilé, hladké, sotwa

pil('n<S slrín^ nebo Irojnaté ý wrcholíkv chomáené, úžla*

bíkowé; bli/.na 4—.ílaloná 5 malwice žlutá, zvvící wišiiH,

jedlá. — W Bengálu a Gíné.

^ÍADÁK. GUETTARDA. GuETTARDE.

Kalich trubky wejcowité nebo kulowaté, hraje trub-

kowitého, stálého nebo padavvého, uatélio nebo nepra-

wideln prízubatého. Koruna epicowiiá : trubky wál-

covvilé, ušlw 6— 9, wajenopodlauhlych. Prašníky 4— 9,

u hrdla sedawé, zawen^é. Blizna hláwkowitá, ídko na
dwé klaná. Oech zakulatélý nebo wejcowitý, kali-

chowau trubkau vvnený, pecka tupohraná, 4—9pau-

zdrá : pauzder rowných anebo kiwých, isemennýrh.

iV. ozdobily. G. speciosa Lin. Lam. t, 154. y. 2.

Cadamba jasminiflora Sonn. voy. 2. t 128. Rava Pou
Bheed. 4. 1. 4. 47. Strom okázalý ; kmen tlustý, erna-
wokorý ; listy stíné, skoro dwojpíowé, wejité neb
obwejité, dole asto písrdité, na konci tupé, mladší

na rubu šedohuaté, dosplé po zebrách huaté nebo
toliko pýité ; palisty kopinaté, zakoníte, padavvé ; \vr-

cholíky socháte, z nejhoejších úžlabíek wyniklé, stop-

kate; kwety jednostranné, weliké, lubarozowýn) podo-
bné, pewonné ; kalich odkwtlý padawý ; koruna bílá,

o 4— 9 lalocích mnohem kratších trubky l'/2paleoné,

oech kulowatý, jako jablko zpleštilý, zelený, nahý, kali-

chem wénený, skrownodužinatý, Gbrázdý ; pecka devv-

natá
; jádro blawé, trpké, zwíoí skoro mandle. — Na

Ostrovvech indských, Koromandclu, Malabaru a j. Kwéte
poád. 5 -

Sází se pro ozdobu ; poád zelená a kwte ; kwty w noci

se rozwíjejí a nejlíbeznjší* zápach wjdáwají, za wjchodu slunce pa-

dají.

Stawitok. Antirhoea.

Kalich trubky wejcowité nebo podluhowalé, kraje

krátkého, zwonkowitého, 4zubého. Koruna trubkowitá,

na iwero klaná : uštw kratších trubky, píostrých.
Prašníky podlauhlé, u hrdla sedawé, necnéjící. Blizna

na dwé klaná. Oech pímalwicowitý, wejcowííý nebo
podluhowalý, wénený : pecka 2pauzdrá: pauzder Ise*

menných.
St. peslcnnhj. A. \erticillata Dfcnnd. A. Los ta ea na

Commer. Malanea verlicillala Lam. I. 06. /. I. A. borbo-



823

nica Gincl. Cunningliainia verticillata tFilld. Strmek s

wlwemi oblými, lysými, popelawými; listy Irojnaté, n-
kdy twernaté, obwejilopodlauhlé, dole klínowité, na

konci zakonité, obak lysé, 3" dlauhé. \" široké, w úžla-

bíkách žebrowých žláznalé ; i-apíky 3— 4'" dlaubé ; pa-

lisív mezirapíné, ostré, padavvé *, stopky palené nebo
delší, ážlabíkowé, kratší listu, socháte, na wtwícb na-

hoe nesaucí kwély sedawé, drobné, blawé, poiDeláníwi

nkdy dwojdomé; oech zvvící pšeniného zrna. —

•

INa Bui-bonu a snad i IMaurici ostrowech 5'
Fraiícaiizowé we wlasti jiiicniii!' jej hois de Lostenu, a kru ko-

euowau pt»trel)ují co prostedek jistý i)roti lieliuwkáuí. Dríwí pote*
bují truhlái na práce menší.

TjMON. TlMONlUS.

Kalich trubky wejcowité, kraje trubkowilého, ua-
tého, 2—Gzubého. Koruna repicowitá, kraje 4— tidílné-

ho, rozloženého, hrdla nahého, * uštvv wajeóných, tu-

pých. Tyinky príwedawé, nejwýš z trubky wyniklé. Bii-

zny 2 njící, prstnat neb na patero klané, s ušty ái-
kovvitýnii. Oech kulowalý , liladký , krajem kiilicho-

vvýni wnený, se 7—25 pecek kostných, oddlcnýcli,
Isemenných, nepukawých. Semeno pekocené, árko-
wité.

7'. liopiiinlý. T. Rumphii Deccind. Timonius Runiph
3. /• 140. Eriilialis Tiinon Spirng, E. polygama ^
ftWíL Strom zllaušlí stehna, ídko muže, ehudowlew-
ný ; listy na konci rozeh smstnané, slíné, kopinaté,
3— .">" dlauhé, 2' široké; palisly mezislopení, ostré,

relé; stopky úžlabíkowé, listu kratší, 3kwté : kwt pro*
stední sedawý, poboní stopekowaný, stopka pak I-

piodná; oechy liladké , wejitokulowaté, zwící hlo-

liyíi twrdaunké, žlutavv erné, plné pecek podlauhlých,
níákem zapáchajících. — INa niíslech otewených, pa-

hrbcích Amboinských. 5-

Kúra kiiienowá Laiibowitá, tlustá, rozsedalá, uifstem jakoby

zpál«'ná, Iioká ; nkdy ji žwjkaji na místo pinaii-;ii s I>etelem ; koen
poteliují proti zimnici. Díwí l)ílé, welmi miznuté, slauží k dlání
krowu na obyejné píbytky, dlauhé wtwe na ploty, obzwlášt? na ry-

bní w moi.

LAmawec, Psatiiura.

Kalich trubky wejcowité, kraje zwonkowitého, 5

—

6zubého, stálého. Koruna u wnit wausalá, trubky krát-

ké, kraje rozloženého, o 5— 6 ialocich ostr/ch, trubky
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delsíchj, w paupli sleihowit)'cli ;
prašnlkiiw 4— 5, u

hrdla príscdawydí. Blizen o— 1>, epelkowilých. Maiwice

kiilowatá, brázciowaná, krajem kalicliowym wnená, G-

peckowá. 8emena w peckách ojedinMá, pímá.
L. kopinaly, P. borbonica Gmcl. iMm. t. 260. P.

corymbosa Gacrt. t. 194./. 4. Ke ní/.kv, kmen pímý,
lysý; rozby rozowené, welmi kruclie *, lisly stíne, apí*

kalé, kopinalé, celé, lysé, nejosteji dole w apík zle-

ené ; kwl 7— 8, na lat konené, rozewené, stí-
nowetewné , jakoby z wrcholikw složené: stopka a

stopeky lysé, skoro wláskowité nesau kwt drobný,

kulowatjí ; kalich krátký, o zubech 6, drobných, peo-
strých ; ušty korunewé wejciié, tupé; nlka delší tyi-

nek ; blizna z 3

—

\ epelek ; nialwice zwící koriandru,

kulowatá, brázdowaná. — Po wrších na Burbonu o-

strowu. '^.

Pro kehkost slowe hois cassanl. Zwareninu užíwají proti cbo-

robáin nakažliw5ii>>

WýhllbeS. Mvonima. Rattenfras.

Kalich trubky kulowafé, kraje nejmenšího, tup 8-

zubého. Koruna trubky krátké, kraje tupé 4dílného.

Tvinky 4: nitky krátké, prašniky podlauhlé, oné-

jící. Blizny 4, árkovvité, krátké, llustaunké, piblížené,

skoro srostlé, Maiwice kulowatá, newénená, o 4 pec-

kách ósenienných, s dužninau spojených. Semena lu-

nowitopupenatá, prostedkem pipewnná.
ff^. ohivejilá. M. obovata ham. t. 68./. I. Ke

wtewnatý, s rozhami slínými ; kra popelawé bílá, roz-

sedalá ; lisly stíné, nejcelejší oliwejité, tlusté, kožowité,

lesklé, jakoby pokostowané, tupé, krátkoapíné ; palisly

drobné, nejostejší, padawé; stopky úžlabíkowé, stíné,
I—3kwété ; maiwice erwenawá, zwící winnky, kulowatá,

maliko zpleštilá, a tak nepatrn tyrhraná, kalichem

wncná. — Na Burbonu oslrowu. %^.
Myši welini rády owoce žeraii, a tiidyž slowe m\jll cwo

(bois de rat).

NONATBL. NOKATELIA. NoSATELIB

Kalich trubky wejcowité, kraje ózubého, stálého.

Koruna trubkowitonálewkowitá : trubky skoro wolalé, u-

štw ó. Tyinek ó, pízawených. Blizny 2, tupé. O-
ech kulovvatý, brázdowaný, o 5 peckách kožnatých,

Isomcnných.
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N. obectiti. N. offícinalis ^ubl. i. "70. /. 1. Ke 3'

2WJŠÍ, 3'" zllauští, bakulaiý, wtewnaiy } listy stíín, 2"

dlauhé, l" široké, wejité, osiré, lysé; paliíly srostlé w
pošwu 4zubau; lata wrcholínalá; kwély drobné, jako
ptaího zobu, a pod každým pokrywka nialá, -jlupen-

ná , malwice jako metuzalky, iObrázdé. — Podlé pši-
nek lesních w Guiané. '^.

Zjiareninu li&tní užíwají Kreolowé kayeužt/ proti duSnosti, »
tudyž ke ten nazýwají Azier a /' Aslhme.

Podadí 8.

' PACHLOffITÉ. PAEDEHIEAE.

Páchla. Pí^bdebu. Paeoerie.

Kalícli trubky wejcowité, kraje malého, Szubého,.

stálého. Koruna nálewkowilá^ u wnit chhipaiá, 5uš(áf

w paupéti asnatá. Tyinek á, nkdy pometawých; piai-

níky podlauhlé, w prostí-edku trubky písedawé. Cnlku
neumící. }3lizna na dwé kloná. Malwice malá, wejito-
kuiowatá, s krkau pak kruchau, 2pauzdrá, 2senienná.

P. obecná. P. foclida Z/K. Lam. 1. I6G. y^. 1. Apo-
cynum íoetídum Burm. ind. 71. Convolvulus foelídus

fíumph 5. t. 160. Kaeinpf. ic. scL t. 9. Kmen dole zllau-

ští siewíce, bakuiaiy, dcwnaiý, wvpauští šlahauny dlau-

hé, slabé, rozdlené na smítky oblé, haužewné, solwa co
stéblo tlusté, wšudy se pnaucí a kowiny popínající ; li-

sty stíné, podlauhlé nebo kopinaté, dole srdité, lysé,

6" dlauhé, 2" široké, celé, mkké, ostré; palisly obak
ojedinlé, malé, ostré, dole rozšíené ; kwty nemnohé,
na latách krátkých, úzlabíkowych, krátkýr.h stíné, u

wzniku stopeek drobnynii listeny opatené: trubka ko-

runowá u wnit winatá, ryšawá ; kraj malý, málo ote-

wený ; malwice jako srstka, proswíiawá, žlutawá, keh-
ká, kkt)ro prázdná, se 2 semenoma,, jako proso wyhliiejí-

cínia. — W kowištích Indie wýchodni, na Molukách^
Zapanu. Kwte w plíšti. \.

Listy mezi prsty tené zapárliají Clowíím lejnem; swftílí

slunce na ke, hnusný pudí wydáwA. Taktéž i kwéty smrdí. Celá
rostlina jest zapowržeoá, a potebuje se ke Škádlení lidí. Tím
wzárn^^jSí jest w lékastwí; zaliáníí nadýmání, ujímání a kee : proto

list jedí se zeleninami jinými. Neníii to nic plátno, hrnec, jí na-
cpaný, stawí pekocený na bidio. Koen má kíiru <o krew Cerwe-
Dau, díwí uiodrawS Cerwené : potebují j«j k dáwení.
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.;j »i Podadí 9.

KAfFOíFNihOTFirÉ. COFFEACEAE.

Kanta, Canthium. Canthium.

K.ilích trubky wejcovvité, kraje krátkého, \— ózu-
bého. Koruna trubky krátké, w hrdle wausaté, uštw
4— 5 rozložených. Prasníky 4— ó u hrdla, sotwa umí-
cí. nlka niowitá, umící. Blizna nerozdlená, tlustá,

wejitokulovvatá nebo epicowitá. Malwice kulowatá ne-
bo dwojatná, zuby kalichowými wnená , dužnatá,
2pauzdrá. Semena w pauzdrách ojedinlá, proti konci
pipewnná, nakiwená.

K. drobnokwHá, C. parviflorum Lam. Roxh. í. 51.
Gaerl. t. 193,/. 3? Webera telrandra mild. Kanden-
Kara Bheed. 5. /. 36. Strmek nejwtewnatjší, rozeste-
ný, 6—Islewíný ; rozhy lysé, šedokoré, s trnv stí-
nými, rownými, skoro rownowážnými, dlauhými (IV2") co
meziklaubí nebo delší; listy pod irnami stíné, wejité,
krátkoapíkaté, lysé, syt zelené, na rubu bledé, delší

trnw (3" dlauhé, l" široké) asto chomáené ; hrozny
pod trny z úžlabíka listního wyniklé, nesaucí kwty
(4 —K) pedrobné, žluté, wonné, na nejkratších stope-
kách ; malwice píkulowaté, zelenawé, písmaknuté, ho-
ké. — Na Koromandelu. 5 •

Koen, kini a list užíwají proti auplawici a hlístám.

K. ho/cd. C. Rhedii Dccand. Tsjierou-Kara Rheed.
b. /. 37. Kanti Bramínw. Strmek ili radji ke mu-
že wyšší, trnatý ; listy wajenokopinaté, zakoníte, nej-

kralšeji apíkaté, leskuté, 2'//' dlauhé : kwty mnohé
(3— 6), úžlabíkowé, krátce stopekaé, drobné, zelena-
wé, newonné, na patero klané, 5mužné ; malwice dwoj-
oatriá, V?" dlauhá, wnená, hoká. — L\a Malabaru. Po-
ád zelená, kwte a zrá. 5 •

Zwai-enina listní proti bedelkáin dtským.

PeWNOL. SlDERODENDRUOl. ElSKNBAUM.

Kalich trubky zakulatloihrané, kraje sotwa nja-
kého, nkdy o 4 zaubcích. Koruna trubky dlauhé, o-
blé, nahoe sotwa rozšíené, kraje se í laloky tupými,
rozloženými, hrdla lysého. Prašniky 4, u hrdla scdawé,
sotwa umící, podlauhlé. Gnlka na konci na dwé kla-

ná, zdélí koruny. Malwice wyschlá, zakulatlá, na konci
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holá, žpauzdrá, 2semenná. Semena wn naddulá, u wnili

s prohlubinkau okrauhiau.

P. Irojkwéti). S. triflorum l^^ahl. vSideroxyloides

ferreum Jacq. am t. 175. y. 9. (kvvét). Gacrt. suppL t.

191. Pink. aiin. t. T2\. f. 2. Strom okázalý, wtewnatý',

listy vvc)itok(ípinaté, ostré, nejcelejší, lesklé, apíkaté,

stíné, '/2Stewíné; stopky irzlabíkowé, dwojatné, nej-

kratší, 3kwété, obzwlášt na smítcích nahých; kwty
drobné, wn riižowé, u wnii bílé. — Na chlumech Mar-
tiniky a Montíerratu. 5-

Díwí pretwrdé slowe bois tle jer.

Pkbko. Ciiiococca. Schneebebre.

Kalich trubky wejpowité, kraje oste ózubého, stá-

lého. Koruna nálewkowitá : trubky ili hrdla obhomo-
lowitého, ušlinv 6, ostrých. Tyinek 5, nitky nejdoleji

na korunu sotwa pirostlé, pýiié, prašník árkowitých,

zawených kratší. Cnélka na konci pikejowitá, celá ne-

bo pí2laloná. Malwice nkdy dwojatná, smáknutá,
zubv kaliohowými wnená, o 2 peckách papírowých,

Isemenných. Semeno wisuté, pckocené.

P. hrotnaftj. G. racemosa Jacq. am. t. 188. f* 3.

And. rep. t. 284. TraU. tah. t. 631. Hook. exot. t. 93.

Dilssdd. 1. f. 20. Periclymenuin DUL ehh. t. 228. /. 295.

Jasminuii) Sloan. 2. t. 188. f. 3. Snow - berry. Ke w-
tewnatý, zwýší muže, skoro pímý, rozdlený na wlwe
dlauhé, oblé, lysé, sehnuté, ježto w lesech hustých wý-

še wyrostají, a skoro šlabaunowiié se stávvajj ; listy vvaje-

né, obak zakoníte, nejcelejší, lesklé, stíné, 2palené;
palistv dole široké, dlauhaunce špídlaté; hrozny 2pale*
né, odwislé, úzlabíkowé, stíné j kwty hned po roz-

vvití bílé, newonné ; koruna mnohem delší zubw ; nitky

tyinek pýíkowaoých ; malwice blostné, wyschlé, hau-

bowalé, drobné, zuby kaliohowými wnené. — Tu a

onde w lesech a po jejich krajích na Karthagen, Jamai-

ce, Domingu. Kwte w prosinci až do února. \.

P. hadomorný. G. unguifuga Mart. mat. m. br. t. ;>.

G. brachiata R. ct Pan. 2. 1. 219. yi b- G. racemosa H.

Jí. st Kanili. G. parviflora et paniculata JfUld. Koen
vvypauští nkolik kmenw prutowitých, 10' wysokých;
rozhy oblé, nejlysejší, jako listy stiné, králkoapíkalé,
wejité, podlauhlé, zakoníte, dole ostré, lesklé, nejce-

lejší, \" dlauhé, 2" široké; palisly nejširší, krátké, nej-

kratáeji špídlaté ; hiozny latowité, úžlabíkowé, listu král*
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si, pýilé? koruny tikrát delší zubw kalichowydí.— W lesech w Brasilii, Guian francauzské, Peruwii, na
Ostrowu Sw. Trojice, Kub a d. Kwle w únoru a

beznu. \ .

Od pedeSlého rodu a obzwlást od posledního potebuje se
koen, kainka nazwaný, k nám picházející w kusech co prst dlauhých,
IinCdokorýcJi a sedodewýcli ; záparJm nepríjemnélio, ostrého, chuti

hnusné, uinoho slin wyluzujícího ; žene na stolici a na moC.

IXORA. IxOKA. IxORE.

Kalich trubky wejcowilé, kraje malého, 4zubého.
Koruna epicowilá, trubky auilé, oblé, elši uštw 4,

rozložených. Prašníky 4, w hrdle písedaw. nlka
na konci na dwé klaná, s bliznama rozewenýma nebo
podwinuiýma. Malwice oechowitá, kalichem stálým wn-
cená, zakulatlá, 2pauzdrá. Pecky papírowé, u wnit
ploché nebo podduté, na hbetu hrbaté, Isemenné.

/. erwcoivá I. Bandhuca Rojcb. Ker. rcg. t. 5] 3.

I. coccinea Lm. Diet. se. nal, atl. 3. /. 100. Flamma syl-

varum Rumph 4. t. (>. Schelti Rhced. 2. /. 13. Ke zwý-
si 4— 5', lysý, odstále wotewnatý, s korau erwenaw
šedau ; rozhy na konci maliko smáknuté ; listy stí-
né, nejkratšeji apíkalé, 4" dlauhé, 2" široké, wajeno-
podlauhlé, dole srdité a objíinawé, zaUonitohrotité,
nejcelejší, kožowilé, nejlysejší, síkowanožílnaté ; palisty

nejširší, nejdéle zakonitošidlowilé } wrcholík konený',
nejkratší, stopkatý, mnohokwtý, smstnaný, nejlysejší,

nejkratšeji listcnntý u wzniku wétwiek a pod kwty ;

kalich sotwa V\{" dlauhý, zubw ostraunkých; koruna
syt crwcowá : trubka 18'" dlauhá, laloky wejité, tupé,

rozložené: konec nlky umící, blizny 2, podwinuié;
malwice dlauho zelené, erwenaw skwrnaté, pak na-
chowé, konen erné, mkké, zwící wišn s dužninau
bílau, sladkau, jedlau, zuby kalichowými, otewenými
wnená. — Na chlumech w Indii wýchodní a wšude w
zahradách pro ozdobu. Kwte poád. \.

Koen palfiiwý potíehujf proti holení zubiiw a klání w boku
;

též kiira, listy a kwEty užíwají proti horekám, cJirkání krwe a wy-
raženinám. Indowé obtují kwety boliyni Ixoe ; též je žwykají jako
pinany; a sfáwy nakapují sobu we wojne do oCí, domníwajíce se (ím na-
byti rhral)rosti a strasnosti, tak jako se ulekne tlowek , zUlédna
ohniwV kwet we tmawém lese.

Wasa. Pavetta. Scheclkorn.

Wšecko jak ixorv, nlka daleko z trubky koruno*
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wé umící a dlku ušlíiw pesahující, na konci kejowitá,

pHcelá nebo s bliznaina slepenýma nebo sotwa rozd-
lenýma.

/f^I imhkd. P. indica Lin. Gaert. t. 25. Ker. rep. t.

198. P. alba Vahl. Ixora panículata Lam. I. pavetta

llo.ib. Andr. rep. t. 18. Pavella Rheed. h. t. 10. Ke
Sslíeuiny, tenkokmenny ; rozhy lysé nebo pyilé, zele-

né, hnd praužkowané; listy slíné, wajenopodlauhlé,
obak zakonité, rapíkalé, lupe, eabaté, pkn zelené,

sehnuté, 6" dlauhé, 3" široké; palisty široké, ostré, pí-
srostlé; laty príchocholíkowité, konené, strínowlew-
né-; stopky autlé, niowité, jakož i stopeky opatené li-

steny malými, kopinatými ; kwty žlulawé, drobné, pí-
líbezn zapáchající ; kalich zubw ostrých ; trubka ko-

runowá dwakrát delší uštw auzkých, kopinatych- — W
Indii wydíodní obyejná we kowištích a plotech. Kwie
w srpnu až do konce íjna. \.

Koen hoký, koenný, w lékastwí užitený ; listí nepíjeinnC

zapárliající, skoro žádné (huti nemající, potebuje se na masti proti

kožním nemocem a zlaté žíle. Z díwí koenowébo dlají stenky.

KÁWKÍK. CoFFBA. KaFFEEBAUM.

Kalich trubky wejcowité, kulowaté nebo ihowité,

kraje malého, 4— ózubého. Koruna trubkowiiá, nálew-

kowiiá, kraje rozloženého, 4— ódílného, s ušty podlau-

hlymi. Tvinky 4— 5. umící nebo zawené. Cnlka
na konci na dwé klaná, uštuw ídko srostlých. Malwice
šomolkatá, nahá nebo wnená o peckách 2, papírowých,
Isemenných. Semeno wn wypuklé, u wnil ploché,

1 brázd.

K. obecný. C. arabica Lin. Diet. se. nat. ad. 3. /.

99. í. Juss. mem. ac. 1713. /. 7. Blak. t. 337. Plenk /.

J30. Lam. 1. 160. k. \. Trat. tab. 1. 400. Gaert. t. 3n.

Sims mag t. 1303. 7'ussac t. 18. Haijn. 9. t. ^2. Diisseld,

1. t. 4. Bon Alp. exot. 36. 1. 36. Strom štíhlý, Jó— 40'

wysoký, wždy zelený, wtwí kižmo stíných, rozewe-
ných, nahoe bwných ; listy stíné, apikaté, 5" dlau-

hé, PjV široké, kožowilé, cliptinopodlauhé, obak ztene-
né, asto eabaté, Ivsé, na líci lesklé, tmawozelené, vr

úžlabíkách žebrowých se žlázkami prohlubenými ; palisty

meziapíné, široké, wejité, ostré, padawé ; kwty 3— 7,

w úžlabíkách listních nahlauené, skoro sedawé. jako

peslénky dlající ; koruna nálevvkowilá, l" dlauhá nebo
delší, na patero klaná, uslw kopinaiých, ostrých, bila.
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wonná ; lyinky z hrdla wynikající, umící; nlka nio-
witá, až do prosted rozklaná, o bliznách 2 šídlowitýcli

;

malwice elipsowitá, 6— 9" dlauhá, tmaw vvišowá, somol-
katá, newnená, r2pauzdrá, w každém pauzdru papíro-

wém semeno skoo docela z bílku rohowitho složené,

w nmž kel pímý, koínku oblého, tupého a déloh li-

stowitých. — Piiwodn na wrších w Yemenu ili Ará-
bii šastné, též nepochybn na wysoin w Abyssi-

nii ; odtud pesazená do obojí Indie, Ameriky jižné

a do osad africkýcii. Skoro celý rok kwle. 5*

Semena dnžniny zbawená jsaii, co nazýwáine káwnu, kiifém, z
nhož nápoj wubec známý a oblíbený se dlá. Pití káwy ani e-
kniii ani Kínianiun starým nebylo známo. Nejdwe zdá se, že w
Etliiopii do zwykii pišlo, na zaátku 15téIio wku w Arábii se za-
wedlo, w Lewantu we wSkii l^itém zobecnSlo, w EwropE ale okolo
polowice l7télii» wSku zawedeno. Nyní jest rozšíeno, takže w
EwropS samé wíce 225 millioniiw liber káwy se zpotebiije; pidáme-
li k toiiui, co w jinýdi krajinárh se jí užije, mžeme pak bez rozpa-»

ku pijmauti 400 millioniiw liber, jicbžlo za rok na celém swte se
wypije. Jest tedy káwnik stromem pro krajiny , w nirlrž se sá-
zí, welini dležitým. Nejwítší množstwí piiliází z Indip západní,
pak z Brasiiie, potom z Ameriky ostatní, konecuS ze Žáwy a A-
rabie.

NejprwnSjSÍ zpráwu o káwS dal Prosper Alpin (n. m. u.),

bywší r. 1584 w Egyptu. ,,Widgl jsem," dí, ,,w Kgy|)ta strom, na
nmž rostau semena wbec známá, bon nebd han zwaná, z nicbž

Egypané a Araliowó dlají nápoj, jejž pijí místo wína a w lio-

spodácli prodáwají. Slowe konwu. Semena picházejí ze šastné
Arábie."

Káwowník žádá k daení swénui teplého podnebí, w nmž pro-
sti^ední teplota nikdá nepadá pod 16" R , a t<-i)lota nikdá pod iO".

Též potebuje mnoho wláliy. Tudyž na mnoze sázeti se uíže toli-

ko mezi obratníkoma nebo nejwýš k 30" šíky, a daí se nejlépe na
wrších. Z toho jest jasno, proC strom ten tak dobe se dá na
ostrowech meziobratníkowých, kdežto nepimenjší množstwí tepla

a wláhy. U nás toliko we skleníku wydrží. Dosahuje wjišky 15' a
nedospíwá 15 rokw W horkýili krajinách též nepefká 20— 30tý
rok. W Arábii jsau káwnikowišt od moe zdálena, proti wý<:liodu po-
ložena we wýšce 1000— 1500' nad moem; pdu žádají dobrau.

Káwy jsau rozdílné druhy ; mbkkanská t. od Mokky w Ará-
bii jest drobná a tmaw žlutá, ale do Flwropy nepidiází ; anobrž
pod tím jménem prodáwá se žáwanská, nejdrobnjší, nahndle žlutá :

pak následuje wtší, podlauiilejší a blawá z Burbonu ; kooen mo-
draw šedá nebo zelenawá a hrubjší z Indie záfiadní, Guiany a
Brasiiie.

Nápoj tak wbec oblíbený, dlá se toliko ze zrn káwo-
wýili pražených, jelikož praženíuj se zplozuje pištíralina, která od
nejmnožšíih se liší líbezným zápachem a lahodnau chutí. Tím zplo-
zeným prwkem zotawuje žilstwo a nerwstwo ; jenom škoda, že pití

káwy se peiiání, ímž poidiodí nespaní, wrení krwe ku lilaw,
zeslabení stew, zlatá žíla a rozdílné neduiiy nerwowé. erná káwa
bez smetany ale^jest také wýborným lékem proti opilosti wfnem a

otráwení opijein. Surowá káwa auCinna jest proti zimnicím a dnám.
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Wšpliké surogáty na místo káwy po tn dobu tižfwané ncinohaii

ji nahraditi , a iiinolié ji<li, obzwlást z Cakíinky zliotowené, skodf,

piisobiVe wení krwe, tesení a ziataii žílu. Ze 30 rod tolio poko-
lení ješt asi Ctwery k témuž konci se sázejí ; zrna ale od nicji ne-
jsau rowe káwowníka obecného. Tyto rody jsau nááledující.

K. viauríckij. C. nríauriliana Lam. t. 160. /, 2. Roz-
liv stíné, uzlaté, popelawokoré ; listy sticné, wajené,
obak ostré, žílnatosíkowané, píapíkaté, lysé, 2'//' dlau-

lu' ; stopky ližlabíekowé, Ikwté, saukromé, nejkratší;

nialwice podluhowaté, dole ostré, 2semenné ; semeno
podluhovvaté, ostré, chruplawé. — W lesech na Burbo-
nu ostro wu.

Od toho pichází špatná káwa, tak uazwaná Café mnrron^

K. bf7igalský. C benghalensis Roxb^ Listy wajeno-
podlauhlé, obak zakonoiié; palisty nerozdlené, zakon-
ité: kvvély 4— 6, lížlabikovvp, piíshlaucené, sedawé, po
dwau pokrywkau 4listau, osinatan, podepené , dwakrát
wlší než barwínku menšího, listeny 2 slríné, w pokryw-
ce malé, kopinaté : wajeníkv po dwau w pokrywce pi-
blížené, lepem obklíené ; koruny o 5 lalocích podlauh-

lych
;

prašníky zawené , malwice erné , menší nežli

wišn. — INa vvrších w Silhetu a Nepalu.

K. hroznatý. C racemosa R. et. Pav. 2. t. 214. y.
a. Kmeny asi 1'/ zwýší ; wélwe odstálé, smáknuté, so-

cháte, kolenaté ; listy nejcelejší, podlauhlow ajené, za-

koníte, lysé; palisty na dwé klané; hrozny úžlabíko-
wé a konené, za kwétení nachýlené, plodonosné, pí-
mé; kwéty sedawé s listeny nejmenšími, padawými,
ostrými ; kalich bélozelený ; koruna bíhí : uštw sehnu,

lých ; nitky dole huaté ; malwice wejcowitá, 1—2semenná-
welikosti a barwy wišowé ; semena hladká, polokulowa-

tá. — W hájích u Pali a Makorv w Peruwii, kdežto w-
bec Café slowe a taktéž se potebuje.

A", zongucharský. C. Zanguebariae Lour. Amajoua
africana Sprcng. Strorn pímý, Gstewíný, s wétwemi
krátkými, tlustými, rozewenými; listy wejitokopinatý-

mi, lysými; stopky úilabíkowc, nejmnožší, krátké, o

kwétu jediném, bílém, s korunau epicowitau, na šestero

neb sedmero klanau ; malwice podlauhlowejcowilé, hra-

natožilnaté, 2semenné. — W lesech na pomoí zangue-

barskén).
Lusitanci strom ten také sázejí a semeno co káwii prawau

užíwají.

K. mozambiclci). C. mozambicana Decand. C. ramosa
R» et Schult. C. racemosa Lour. Strmek ástewíný,
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rozdlený na wlwe nejninožsí, rozesteno, oblé ; lisly

wejitokopinaté, nejcelejší, bradawinalošerpiwé ; hrozny

konené, rozkladilé. na stopee tyrhrané : wotwí strí-

nýoli, anebo peslenén}' ch ; nialwice zakulallé, drobnú,

wodnaté, erwené, o 2 semenech polokulowalých. — ^'a

Mozambiku w Africe.
Semeua we wlasti jako prawá káwa se potebují,

ZWRACELKA. RONABEA. RoNABEA.

Kalich trubky wejcowilé, kraje nejmenšího, ozubé-

ho. Koruna podlauhlá, prínálewkowilá, o uštech h roz-

ložených, ostrých, hrdla nkdy nahého. Prašníkw á

podlauhlých, zawených. Blizna 2konená. Malwice wej-

cowiiá, hladká, šomolkatá, o 2 peckách Isemenných, tu

plochých, tam wypuklých.

Z. obecná. R. emetica A- Rich. Psychotria emetica

MuCis. H. et Bonpl. cq. t. 126. Hayn. 8. t. 19. Diissdd,

14. t. 26. Cephaelis emetica Pers. ípecacuanha noir

Rich. diet. med. 26. /c. Koen prostopadoý, oblaunký,
píwtewnatý*, kmen podkowitý , pímý, jednoduchý,
pldruhoslevvíný , chlupatoplsnalý ; listy piblížené,

stíné , nejodstálejší, nejcelejší, podiauhlé, zakonité,
dole zaužené, blanowité, brwilé, na rubu chlaupkowané,
2—Spalené 5 palisty nejkratší, wejité, zakonité; stop-

ky úžlabíkowé , málokwlé
,
píhroxnné ; kwty bílé,

drobné, podepené listenem jednoduchým, pemalým ;

kalich malý, zubw nejmenších, pípodwinutých ; koruna
nálewkowitá : trubky wálcovvité, wzhru rozšíené, del-

ší kalichu, kraje rozdleného na 5 uštw kopinatých,

ostrých, u wnit pýitých, co trubka dlauhých; hrdlo

mkkými huninami pízawené; prašníky na nitkách

nejkratších , w hrdle sedící , malé, árkowité ; nlka
zdélí trubky; blizna tlustá, 2dílná; malwice náwejiiá,

hladká, kalichem wnená, Ipauzdrá; semena 2 srostlá,

podlauhlá, obak ostrá, u wnit plochá, wn hrbatá. —
Hojná w Nowé Granad, nedaleko ^^aresu nad ekau
Magdalenau a w kraji gironském. Kwte w kw-tnu.."^.

Korea nahoe l/j" tlustý, 4" dlauliý, hiidooerný, klauhnnty
;

jinenein ipekakumihy erné k nám pitliáz, jest ale slabší nežli šerá.

4j*
KaRYNTA. - PSYCHOTUIA PsYCHOTRIE.

Kalich trubky wejcowité, kraje krátkého, olaloné-
ho, ózubého nebo pícelého. Koruna nálewkowitá, krát-

ká, na patero klaná, prawidelná, kraje rozloženého ne-
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bo podlitiutélio, hrdla wausalého nebo lysého. Malwice

oiechowitá , 2peck()wá , krajem kalichowym wénená,
\vy schnutím lOieberná ;

pecky papírowokožnalé, žeber-

nalé, Isemenné. Semeno pímé.
K. drobnnkwéfá. P. Si mi r a R. et Schiilt. P. pa rvi flo-

ra ffild. Simira tinctoria Aiibl. I. t. 65. Slrom lysý,

10— 12' zwýší, i O" zilaušií, s korau tlustau u wnil er-
wenau, na konci ro/.délený na wtwe stíné, zprohý-

bané ; hslv eliplinowejité, náhle zakonité, rownohž-
n žebernaté, wezpod bledší, príapikalé, mkké, nej-

celejší, asi 14" dlauhé, 6" široké, na rubu erwenožeb-
ré ;

palisly wejilé, zakonité, padawé ; lata pímá, krát-

koslopkatá, dwakrát kratší listu; kalich krátký, o zubech

h krátkých ; koruna bílá alespo dwakrát delší kalichu :

lalokw okrauhlených ; tyinky a nlka z koruny u-
mící? malwice malé, wajené. — W lesech wlhkých

w Guian.
Kíiru potebují k barwent bedwábí a bawiay na I^erweno.

KJ^IWAVŠEK. Palicourea. Palicouree.

Wšecko jako u karyntý, koruna ale trubkowitá, pí-
wálcowitá, dole wolatá nebo nakiwlá, krátce na pate-

ro klaná, pod prostedkem u wnil wausatá ; zuby kali-

chowé a uštv korunowé nkdy pínestejné.

K. myšímor. P. iMarcgravii Hillair. pL iis. br. t. 22.

f. A* Erva de Ralo Marcg. p. 60. /. 2. Kozhy pítyr-
hrané; listy podlauhlé, zakonité, dole lupaunké, krát-

koapíkaté
;

palisty na tré klané; wrcholíky stopkaté,

pýíkowané se slopkau a wtwemi hranatými, šaíVáno-

w erwcowými ; koruna trubkowitá, ncjkralšeji a tupé

.Tzubá, pupenenatopýitá, dole žlut šafránowá, naho-

e brunátná. — Podlé lesw a w mýtech w Brasilii.

Potebuje se co jed ke tráwení mjší.

K. ozdobná. P. speciosa H. B. et Kunth. Strmek ;

rozhy lysé, oblé; lislv podlauhlé, zakonité, dole ostré,

blanowité, šerpiwaunké, lesklé; palisly lysé; laty stopka-

té: wlwí hranatých, jakož i koruny pýritosrstnatých.

—

Nedaleko Sw. Anny w INowé Granad.
Zemínowé na/.ýwají ker ten pro žlutost listí ryzým a mají je

za neomylný lék i)roti ein. Lék popuzuje kži a ledwiny k wtsí
<!ioností. Weliké dawky otrawují.

A', banvíský. P. tinctoria /?. et Schidl. Psycholria

tincloria /?. et Pav. 2. t. 211./. a. Strmek lysý, asi 18'

wysoký, nejwtewnatjší, s rozhami oblými ; listy odstá-

Ici podlauhlé, zakoníte, kožoalé, príeabalé, nejmén
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3" dlauhé, na líci leskuté, na rubu w izlabíkách že-

brovvých proliluben žláz-naté , krátkoapíné; palisty

kopinalé, dole srosllé a žláznaté ; lata konená, 3pa-

lená, králkoslopkatá, rozkladilá ; stopka a wetwe pi-
lwerohrané s listeny drobnými, wejitými , ostrými ;

kwétv sedawé, trojatné; koruna žlutavvá, w hrdle wau-
satá, s krajem podhnuiýni ; nitky dole srstnaté; malwice
zakulatlé , ryšawé. — W hájích na Andách peruw-
ských. 5*

Listí toho ke potebují k barwení lnu, bawiny a wlny na

žluto.

HlaweSka. Cephalis. Kopfbgere.

Kalich trubky obwejcowité, kraje nejkratšího, Bzu-

bého. Koruna nálewkowitá : uštvv 5 malých, tupaun-
kých. Prašníky zawené, Blizna na dwé klaná, asto
umící. Malwice obwejítopodluhowatá, pamálkau kali-

chu wnená, 2pauzdrá, 2semenná.
H. ddwiwá, C. Ipecacuanha A. fíich. dici. med. 26.

ic. Mart. mat. med. bras. i. t. 1. Hdlair pí. us. bras> t. 6.

C. emelica Pers. Calicocca Ipecacuanha Brot. Hayn. 8.

t. 80. Bylina, koen rownowážný, pod zemí plaziwý, s

mrcasy tenkými , niowitými a jinými co brko tlustými,

hružlatokraužkowanýixi ; lodyha letní i—3' wysoká, po-
ložená, pak wzeslaupawá, uzlatá, nahoe pýitá, jedno-
duchá nebo málowélewná 5 listy slíné, podlauhloob-
wejité nebo elipliné, oslré, celé, w rapík krátký, sla-

b žlablý zaužené , na líci šerpivvaunké , na rubu
pýité; palisty pímázdité, mnohodílné s ušty šídlowi-

tými ; strbauly dlauhostopkaté, úžlabíkowé, pak odvvi-

slé, 8— 12kwté; pokrywka z lupenw 4, ídkjo 5— 6:
wnšných okrauhlých, písrdilých, wnitních obweji-
toeliptiných ; koruna nálewkowitoepicowiiá, bílá, wn
a w hrdle autle pýitá; malwice wejitoelipsowitá, 3"

dlauhá, díwe brunátná, pak ernaw fialowá. — Po
pralesech stinných, wlhkých w Brasilii. Kwéte w listopadu

až do bezna. \.
Od té rostliny |)ocI)odí wiibec známá ipehakunnhn prnwá tili

šerá w kiisedi asi 4" dlauhýdi s koraii tlustaii, wraubkowanau, jako-

by ze saiiiýdi kotauckw Dawlfknutýcli složeDaii, w níž i)rwek auCin-

liw5' jest obsažen. W Ewro|) již tomu wíce sta let, co se k dáwení
potfebuje. W menšídi dawcifdi ale wýbornS keCe ukojuje.



Podadí 10.

BROTOhrcOHTlE. SPERMACOCEAE.

IIlAWOŠ. Cí PHALAKTHIS. KoPlBLUME.

nu •'

Kwtv slrbaulené, bezpokr^wené. Kalich Irubkv ob-

jelílalcoivité, kraje ozuhého. Koruna tubkowituruilewkowi-
i;i, kraje na tvvero klaného. Tyinky 4, / trubky koruno-
wéwvnikh'. Cnlka wehiii umící. Biizna hláwkowitá. To-
bolka objehlatcowitá, krajem kalicliowým wnená, 4pauz-
drá, pometáníui ^pauzdrá, na pauzdra zawená se roz-

dídiijicí.

H. seivcrný. C occidentalis L/n. Duhám. I. t. 64.

Lam. t. 59. ScIímiJí. 1. 4ó. Schk. t. 2 1. Kern. t. 629. Ke
6 -10' wysoky, dost wtewnot) ; rozhy oblé, lysé; listy

stíné nebo Irojnaté, kratkoapíkaté, širokowejité, ne-

bo wajene', zakonité, obak Ivsé nebo na rubu po ze-

brách. jakt)ž i po kraji a apíku pyrite; palisty široko-

wejité, (istraunké ; stopliv w hoejších úžlabíkách anebo
na konci rozeh (kdežto nkdy po 3) dwakrát delší str«

baulu kulonotého; ježle huaté; koruny *lj palené,
žlulawé bílé, s trubkau korunowau wehni štihlau, naho-

ru se rozšiující, s ušty 4 krátkými, ostrými, pímými;
tvinkv pekrátké; nélka dwakrát delší koruny, niovvi-

tá; biizna kejowiiá ; tobolka 3'" dlauhá, hladká, kožnatá,

'nahndle žlutá nebo erwená. — Na bahnitých místeah

nejwtšího dílu Ameriky seweroé. Kwte w srpnu a

záí. ^.
We wlasti potebují kiiru k wjhánení potu a stolic w ziuiQÍ-

cíiii. O nás w sudeiJi.

Brotowec. Spkrmacoce. Zahnwirbel.

Kalich kraje 2—4zubého. Koruna epicowitá nebo
nálewkowitá, 4laloná. Biizna na dwé klaná nebo neroz-

dlená. Tobolka krajem kalicliowým wnen.^, 2pauzdrá :

pauzdro jedno pehrádkau zawené, druhé oddlené,
otewené. Semena wajenopodluhowatá, u wnit s bráz-

dau délnau.

B. ieníý. S. lenuior Lm- Lam. t. 62. y*. i. Schk. t.

22. Gaert, t. 25. Zelina dole dewnatá, nékdy bytiaa

2stewíná ; lodvha wtewnatá ; wtwe tyrboné, po
hranách hladké nebo šerpiwé i listy kopinaté, ostré, nej-

celejší, na lici a kraji šerpiwé, w apík krátký zatížené,

peoslré, asi 2" dlauhéj \\' široké \ palisty s apíkem
53
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srostlé, pošwiwé, kriUké, na mnoho ilriin, poswy sofwa

delších, rozdílené; kwély úžlabíkonp, nahlauené, ja-

koby peslenénp, drobné ; kalichy wejcowiié, pyiíé, ?,u-

l)\v ostrých; koniny bílé; tyinky zawené > tobolky

wajené, asto srslnaté , zuby kalichowými , oslrýnii

wnené, takže jedno pauzdro má zuby 3, druhé ale I.

— Na Ostrowech karybejských , w Peruwii, Panam,
Karolín hojný ; u nás w zahradách. O.

RW0T^ÍK. HlCHARDSOKIA. RlCHAKDSONlE.

Kalich kraje 4 — 7díIného se zuby stejnými. Ko-
nina nálewkowitá, trubky obhomolowité, kraje rozlože-

ného, ;} — óušelného, w paupeti chlopnilého. Tvink co
ušiw korunowých. Cnlka na konci na tré neb tA-ero
klaná, s bliznami hláwkowitými. Tobolka kalichowýni

kraieiii wénená, pak ale dole obíznutým a padají<íin

obnažená, rozdlující se na 3— 4 pauzdra nepukawá,
Isemenná. Semeno štítowité.

/?. serpiwd. R. scabra Hillair pl- ns. br. t. 8. Mait.

mat. med- br. t. 9. Dusscld. 14. i. 19. Ricliardia scabra

Lin. R. pilosa. R. et Pav. R. pilosa H. Bojipl. ct Kunth

R. brasiliensis Go7n. mern. ip. 1. 2. Hayn. 8. /. 21. Sper-

niacoce hirsuta , scabra, pilosa et brasiliensis R. ct

Schult, Poayo do campo. Koen proslopadný, málowé-
tewný

, prohýbaný, kraužkowaný a brázdowaný, wné
špinawé bílý, u vvnil bílý, mkkokorý ; lodyha pólo-'

ženáj wéiewnatá, tvrhraná, dutá, chhipatosrslnatá, ste-

wíná ; listy slríné, wejité nebo wejitokopinaté, ide-
ji podlauhlé, ostraunké, obzwlášlé po kraji šerpiwé, w
apík krátký, chlupatý zaužené, wezpod belawé ; palisty

rozdlené na 3— fS ástek šltinowiiých, kratších pošwy;
strbauly 20kwté, stopkaté, úžlabíkowé, pokrywkau 4-

lupenau opatené ; kalich o 6 zubech stálých, ostrých,

hrwitých ; koruna bílá , kraje složeného z uštw 6

ostrých r na konci chlupatých ; wajeník zakulatlý ;

cnlka na Ire klaná, se 3 bliznami hláwkowitými; tobol-

ka 3pauzdrá ; semena klínowiiá, srstnatá. — !Na polích

\v Brasilii. Kwte \v lipnu až do íjna. '^•.

Koen jeho slowe ipeknknnnhn lilá (radix ipecacuanbae !indn-

latae, albne) a potel. uje se jako ípt-kakuanha ?erá, protože tt-niýž

kiiCinek w tle Clowííiii jewí. WnSjeiít naliiidle ledý, m woit cistS

hdý a lánky, z nicl)ž oa pohled sestáwá, jsau jak wysoké tak i

tliKté.



Smreíí. Seissa. SF.nissE.

Kalich kraje na patero, ídko na lwero klaného, s

ušly králkýiiíi a nkolika zuby mezi n položenými.
Koruna nálewkowiiá :' trubky u vvnil srslnaté, kraje o

5, ídko í uštech, w paupéti zdwojná.sobnn}ch. Tyinek
5— 4. Prašník) umící, árkowité. Cnlka zawená. Bliz-

na na dwé klaná. IMalvvice zakulalélá, 2pauzdrá, krajem
Icalichowým wnená.

S. obecná. S. foelida Comtncrs. Lam. t. lál. /. 3-

Lycium japonicuni Thnnh. jap. t. 17 Curi, rnag. t. 361.

L. foetidum /.m. Dvsodea iasciculala Lour. Ke íjslewío-

ný, asi buksu podobný, pkný, smrdí ale, ien jsa, lej-

nent lowíiu ; smítky a rozhy slíné. tyrhrané, po
hranách jakož i listy po kraji a žíle šerpiwaunké; listy

stíné, wejité, podlauhlé, dole w apík kratiký zau-

žené, ostré, nejcelejší, asi Ipalené ; palisty s apíky
srostlé, široké, krátké, šttinami ukonené ; kwéty seda-

wé, konené, ojedinlé nebo po 2— H ,* koruna asi 4"

dlauliá, o 5— 4 uštech, w mastné pd o 6— 8. — W í-
n, na Zapanu, Koinín a jinde na wýchodním swt
horkém ; u nás we skleníku. Kwte w kwlnu až do
záí. \.

Horký koen |iotebiijí proti bhawce a wredin.

Podadí íl.

DUTOSEMENKOJFITÉ. ANTHOSPERMEAÉ.

DlíTOSf.MKNKA. AnHOSPERMUM. AmBERSRAUCH.

Kwty dwojdomé, ídko mnohomanželné nebo obe*

jaké. Kalich kraje nejmenšího, 4zubého, padawého. Ko-

runa trubky krátké, kraje 4dílného s ušly w paupli

chlopnitými. Tyinky dole w trubce pipewnné
;
praš-

níky umící. Cnlka žádná nebo nejkratší. Blizny 2

nejdelší, srslnaté nebo odstálé, chlupaté. Plod ze dwau
pauzder nejsnadnji oddlitelných, na ploše wnitní plo-

skaunkých, nepukaných, Isemenných.

D. ethiopskd, A. aethiopicum Lin. ctiff. t. 27. Frutex

af. ambrám spirans Pluk. alm. t. 18"').
f. 1. Ke malý,

wlewnalý, kaCrem siln zapáchající, wtwe oblé, rozhy

tyrhrané, pýííkowané ; listy stíné, árkowitokopínaté,

lysé, po kraji maliko podvvinuté, ostré, scdavvé
;
palisly

s dolejškem lislw srostlé, na prošlém konci kopinalé,

Wh*
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kratiko, ostré ;'*z úilabíka list wynikají nejkratší wpt-

wiky lislnaló, iiuž lisly jakoby preslrnné vvyhlížejí
;

kwetv úžluhíkowé, na nejkratších uetwikácli sedawé,

dwojclonié. .— [Na Pedhoí dobronadjskižni a Mada-

gaskaru. 1 .

Podadí 12.

SWilELOmTÉ. STELLATAE.

Malinka. Aspebula. WALDMEisrEtí.

Kalich trubky wejcowité, dwojatné, kraje nejkrat-

šího, -i/ubého, padawého nebo nepatrného. Koruna ná-

lewkowilá , poiídku zwonkowilii , na lwero nejríd-

eji na patero klaoá. nélky 2, dole sotwa nebo až

nahoru srostlé. Plod newénený, wyschl)' nebo sotwa

dužnalý, složený z pauzder 2 snadné oddélitelnvch,

nepukawých, lsen)enn>ch.

1/. barwiskd. A. tinctoria Lin. Galium album ÍII

Tahernem. p. 733. f. I. Koen weliky, plaziwý, mnoho
tnrcasu \vv|)aušiéjíci, wné popelawý, u wnit erwený

;

lodyha letní piímaunká, V]-í wy$»ka, dost tuhá, ty-
hraná, po hranách žilau bílau uyjitáwající opaliená. nej-

Ivsejší, nahoe málo wétevvnatá; listy árkowilé, podlau-

hlé, dol zponenáhla se zužující, prostední 1','4" dlanhé,

ostraunké, nejlysejší, dolení a hoení kiatší, wšude
siíné ; palisty doleni rozdlené na lístky listm we
wšem podobné, ano i welikosti nékdy rowné, prostední

jsau w jediný list zsrostlé, obyejné málo kratší, jinak

ale podobné: tím pochodí, že listy dolení jsau šestnaté,

prostední ale twernaté; listy nejhoejší podkwétní

wejité, ostré ; kwéty konené dohromady dlají hrozen

stažený, roztrojowaný nebo rozsochaný ; stopky obyej-
né 3kwété ; stopekv kwélu kratší; trubka kalichowá

obwejitá, koruna asi {"' dlauhá, bílá, wné lysá, truhky

co kraj dl.^uhe ; plody hladké. — (Na pahrbcích sucho-

parných, wýslunných, po Ewropé. Kwéle w ervvnu a

íipnu. Vf..

Koen na jarc zeliraiiv dáwá s octem zwarei)} barwii erwenuii.

M. psí. A. cynanchica Lin. Evgl. bot. I. 33. lUibia

cynanchica ./. Bonh. hiit. 3. />. 723. Podobá se pede-
šlé ; koen wetenowitý , mnoho kmen rozestených,

wzestaupawých , nejwélcwnatéjších wypaušléjící ; lisly

árkowilé, lysé, po kraji šerpiwaunké; palisty doleni



I Í5S9

lisiúin co do wclikosli a Iwaru podobni'.,hoeaí ninuheru

kratší, ncjhorejii' m-jkralší; lisí) nejlioiejší podkwtuí
kopinafé, lirolilé ; koruny wn tMwenawé, serpivvó, u

wnil bílé: irubky co kríij dlauhé ; piody zrnkowano-
šepiwaunké. — í\a ^ucliopai-ich wyi,lunii)'h. Kwle w
crwnii a lipnu. '^-.

M. uonná. A, odorata Lín. Fl. dun. t. 5G2. MUL. ic.

t. .'lo. Lnin. 1. 61. Plcnk 1. 53. Schk. í. "_'3. Pluna umena
Mat. IViL 286. Božcowé koení. Koen oddenku daleko

se roz-plaztijícího, tenkého, vviewnatélio, erwen hn-
dého, klaubnalélio, z koncw wtwí \vyhán)ítího lody-

hy lelni, priiiié, '/j— 1' wysoké, fyi hrané, jeduoduelié ;

listy stíné, lesklé, po kraji a na žíle wzhru .štétinko-

wanošerpiwé, králkohroté, dolení podtauhlonejilt', ho-

ení podlauhlokopinalé nebo feopinalé, dol maliko se

zužující; palistv dolení rozdlené na listy 2, hoení
na iré klané, které jako listy wyblízejí, takže lo wypadó,
jakobv dole bvly listy šestnaté, nahoe ale oíninfé ; z

konce lodyhy a tedy z úžlabíka nejhoejších lisluw

wynikají stopky 2 —3, listu asi dwakrát delší, nkolikrát
rozlrojenovvrcholiené ; listeny dolení drobné, kiípinaio-

árkowiié, hoení nejmenší; kwly bílé, kraje asi zdidí

trubkv
;

plody dwojkulaté, udiiloštlinaté. — \V pisti

lesw stinných po nejwlším dílu Ewropy. Kwle w kw-
Inu a erwnu. "4-.

Cerstwá nemá zápa. Im, usušená ale woní pí/jemu u silno

jal^o tráwa woíiawka. Cerstwá wcliá?! do uinti inújouhu nelio hij

lii.ncho, yhoi w D£ktrr5(:lt krajiáách lid sjírostý užíwá. Jindy byliui

putebuwali w lékastwí (Matrisjlva).

uu

Malena. Rubia. Ró7HE.

Kalich trubky wejítokulowaié, kraje skoro žádné-
ho. Koruna kolowitá, ódílná. Tvinkv krátké. Cnlky 2

krátké. iMod dnojatny, zakulatly, zbobulelý, šáwnatý.
J/. barwíiskrí. R. tinctorum Lin. Plnik t. ó7. Tmih.

1. 60./ I. Schk. 1. 23. Sturm /. 3. Hoyn. II. A 40. Dns-
seld. 7. l. 18. Jfapi. i. t. 119. Maena zahradní Mat.

Háj. 238. — Wei. 286. Maena , moena , moonka,
broct brolec. Koen oddenku pod zejní se rozplazujícího

a roznlwujícího, co brko tlustého, ^vhánjícího nkolik
lodyh letních, 2— 3' dlauhých anebo delších, bwnýcb,
4hraných, po hranách dol krátkokolcatýf-h, nejodslále-

ji a obyejn slín wlewnalých \ lislv stíné, kopina-

té nebo podlauhlo- a eliptinokopinalé. krátce zakoni-
lé, w apik Zdužené, lysé, po kraji u na rubu po žíle
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nazpátek kolcaLe šerpiivé, dost tuhé, suché, patrné re-

bernató
;

pahsty clolení ohak jednoduché
, prostední

dwojnásohé, listm docela podobné, bud' co ony weH-
ké nebo jak obyejné menší, takže wypadá, jakoby listv

dolení bvly ltvernaté, prostední šeslnaté, nejlioejší

ale stíoné ili dwojnaté ; listy tím jsau wyznaené, že
z jfjitíli úžlabika wtwe wynikají ; kwéty na okolí-

cíeh nkolikrát roztrojených délají dohromady latu db-

šírnau, petrženau, listnatau; koruny lysé, žluté, obvejné
na patero klané, ómužné : uštw wejitych, zakonit}' ch
s koncem wehnutým ; plod hladký, lysý, obyejné 1-

pauzdrý, zakulatélý, zwící hrachu díwe erwený, pak
erný; semeno zakulatélé, na stran wnitní hluboce
poddiité. — (Na pažitech, polích, kowištích vv Lewantu
a Ewrop jižné, sewernéji zdiwoelá. Kwéte w erwnu
a srpnu. "^

.

Koen usušený a zeinletý potebuje se k l);irwení na íerwenu
a dlání laku nioenowélio ; nkdy se užíwá také w lékastwí a má
tu wlastnost do sebe, že déle užíwáa cerwení sáwy bílé, (|>ot, inof!,

sliny, mléko,) anobrž i kosti, což ale i kot-ny jiuýtli tolio rádu ro-

stlin dlají. Pro wi^liký užitek sází se moena w P]\vrope jižné a
prostední u množstvvf welikém.

M. zimosirazná. R. peregrina Lí7/. Ení^L bot. t. 80 1,

R. anglica Hiids. Podobá se pedešlé ; lodvha jest tužší

a i s listím pezimuje, listy a ncjasiéji palisty 2 (nék-

dv 4) docela podobné, docela sedawé, kopinaté nebo
qliptíné, za erstwa bezžebré, po kraji a na rubu po
?iíle nazpátek kolcatošerpiwé » stopky úžlabíkowé, roz-

Irojowané; ušty korunowé osinaté. — Koste tamtéž.
Koen též w barwístwí užitený. W Malé Asii prý u welir

kém množstwí se sází a koen její jest turecká maena bohatší na
barwinu (moenowinu) nežli naŠinská.

M. lesklá. R. lucida Lin. Siblh. t. Ii2. R. rutundíf
folia WUrvill. Též rod pedešlým dwéma podobný ; lo-

dyhj na hranách mén kolcatošerpiwé ; listy menší, elip-

tiné neb obwejité, lesklé, po žíle na rubu mén kol-

caté raebo docela bezkolcé; ušty korunowé kopinaté,
zakoníte. — Na škrobotinách Ewropy jižné a pro-
stední. "4-

.

Muže se taktéž potebowati.

M jjiufi/isfa. R. Munjista Roj^b. R. cordata Thunb.
R. IManjith Iloxb. Listy stíné a 2 palisty stejnotwáré,

apíkalé, srdité, ostré, 7žilé i s lodyhau mrtnaté, šer^

piwé nebo pílysé ; kwty wšecky Sdílné, — Na wrších
w Nepalu, Bengálu, Zapanu, kdežto koen její jako na-?

šinské se potebuje k barwení,
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i/, chiliká. l\. i-l)ilensis Molin. Lodyha Iiiudkú, z

nilatlí oboná, pak obli*. |)íím:iutiká 5 lisíy pudlaubbjár-

kowiié, hrotité, po žíle a krajích roztraušene chhipalé ;

stopky úžlabíokowé, stiíné, Ikwlé, trochu dtlší hslu

na konci jakož i hsteriy srslnalaunké. — W Ghíh bhzko
llaiikan;uy.

\Ve wlasti slowe relOun, a koen slauží k barwenf.

M huhntd. W. hypocarpieu DexmnL. Vahinlia hvp«»-

carpioa hin R. Brownei Spreng. Lod\ha clyrbooná. po

hranách huninanii dlauhýnii inrtnatá: lisly wajenopo-
dhiuhU', obak srslnaté ; stopky úžbibíkowé, hstu solwa

kratší, ikwté; hsleny podlauhlé . písrstnaté; kwét a

pU)d w pokrvwce písodawé ; nialwice chlaupkowaná. —
INa Jamaice, kdeilo koen také k barwení na erweoo
se bere.

M. relbun. R. Relbun Chám ct. Schlecht. Rubiastruiu

FfiiilL 3. t, 4:>. Celá serpiwá a krátce srslnatá ; lodyha

oste Thraná ; lisly obwejitoelipliné, tupé, hrotité, pi-

blanowité, po kraji brwité, obak srtnalošei'pi\v ; stopky

úžlabíkowó, Ikvvcté, stíné nebo peslennó ; listeny si-

rokopinaté ; kwty sedaw ; nialwice sedawá, kulowalá,

erwená, rídkochlupá. — W Chíli, Brasilii u Karakasu.
W Chíli koeo k biirweaí oa erweno potebují.

SwízEL. Galitm. Larkraut.

Kalich trubky wejilokulowaté nebo podluhowalé,

kraje skoro žádného. Koruna kolowitá, i-, pcidko 3-

dílná. Tyinky krátké. Cnélky 2 krátké. Plod dwojat-

ný, zakulatélý, ídko podluhowalý, wysrhlý, z dwau pauz-

der nepukaných, Isemenných složený.

S. bahní. G. palustre Lin. FL dati. t. 423. Engl bot.

f. IS')!. Koen tcníký, peslenénomrcasatý, popelawý ?

lodvhy bwné, rozestené, oste uhrané, lysaunké nebo
nazpátek šerpiwaunké, wétewnaté; listy stícné , tupé,

Ivsé nebo po kraji šerpiwaunké, wtewnaté : doleni ja-

kož i palisly 2 obwejité, nestejné, hoení siiné a pa-

listy 2— 4 kopinaté, nejhoejší slíné, bezpalisté ; wr-

cholíky rozsochané nebo rozirojené, dohromady dlají-

cí latu ídkau ; kwty bílé, drobné ; koruna uštw wejci-

tých, ostrých ; stopeky plodonosné rozewené
;
plody

lysé, Viiadké. — l*odlé potokw, rvbnikw po Ewrop
hojný. Kwte w kwinu a erwnu '^.

Dobrau prý píci iláwá.

S. Aijlišotvij. G. veruui Lin. Btak. t. iui. Schk. t.
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23. IHcnk t. 04. Svi-íšfo.vA b\iia:« Mai. IFd. i II. Koen
jiinoholet j ; loilylia pímá nebo dole w/estaupawá, lu-

liá, dole oblá, lyrzebrá, naboí-e lyrbocná, jednoducfiá
nebo stríoné wlewnatá, lalowilá, p) íitoiierpiwá , listy

slínó a palisly šestnaté neb osnialé, cájkowité, na líci

p) í'íkowaaé, na rubu piaksaaiitnDpjiíkovvané, hrolité ;

palisly obyejn irochu kratší ; lata husiá, tebas stevvíc

dlauliá s wtwenii odstálýnii, bustokwtýnii ; vvrcbolikv

úžlabíkowé, 2krát rozlrojené ; stopeky pak ro/.ewcné
;

kwty žluté; ušty koruuowó, wejilé, tupaunké, nejkrat-

šeji špidlaté ; plody bladké. — ÍNa lukácb, pastwinácb,

podlé lesw Evvropy a Sibirie. Kwte w ervvnu až do
podziuiku. '4-'

Koon l)arwf na žluto, kosíi na crweno, když h<» zwíata po
njaký Cas žrala jsaii. Naf kwtaucí sráží mléko a tudyž pote-
buje se u dlání sýra. Drulidy w lékaíslwí (Galium).

S. poivdzicn. G. 'SXoWw^o ÍJn. FL dan. t. ^lóo. Plenk

t- 5). Engl. bol, lG2o. Powázka, pítula. Koen ninolio-

letý ; lodyba položená nebo pímá, tyrbraná, lysá nebo
srstnatáj wtewnatá, latowitá ; listy stíené, jakož i palisty

kopinaté neb obvvejitokopinaté, brotiié, vvezpod nelesklé,

po kraji šerpiwaunké
;

palisly dole a u prosted í^lislé,

hoeji 2listé, nejboejší llisté: wreboiíky úžlaljíkowé a

konené, nkolikrát rozlrojené, wšeckv dobromadv d-
lají latu obšírnau, nkdy !'/•/ diaubau, rozloženau : wtwí
nejdolejšícb rozewenýcb : k\vty pemnobé, bílé, liste-

ny kopinatýiui , brotitými podepené > ušty kornnoivé,

wejité, špidlaté; stopky plodonosné rozewené; plody
lysé, píswraskalé. — W plotecb, na lukácb. Kwte \v

kwtnu až do srpna. 1^.

Kofen barwf na Cerweno, na( na žluto; naf sráží mléko;
druhdy w lékastwí (G. album).

S. lesní. G. sylvaticuni hin. Kubia sylvestris J. Banh,
hist. 2. p. 716. /. \. Maena planá Mat. Háj.nS. Koen
wtewnaiý a inrcasatý, wn nábnd popelawý u wnit
pkn erwený, vvysílá trs z nkolika lodyb pímycb,
oblýcb, se twereni žil délnýcb, lysýcb nebo srstnatýeb,
2ste\vínýcb, nalioe wetevvnatých ; listy stíné, jakož i

palisty dole a nahoe 3listé, u prosted 2listé, wýše
llisté jsau podlaublokopinalé, tu|)é, hrotité, po kraji

šerpiwé, nadbnuté
;

palisty dolení a prostední jako li-

sty weliké, hoení menší, hoejší ješt menší nebo žád-
né; lata obšírná, nkdy 2stewiná, s.ložená z wreholí-
kúw roztrojowanýcb ; kwly díw rozwití nachýlené, pak
|)ímé, bílé, drobné, na stopekácb nifowitýcii, uínoheui
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delšícl) s ušly kratice špidliitymi
» plody ernaw

hndé, Ivsé, píswraskalé, — VV lesech ewropskych. '^.

Koen barwí na cerwi-no.

S. obecni). G. Aparine Lin. Fl. don. t. 495. Plrnk t.

;i6. Swízel Mal. Háj. -237. — IVcL 285. Pítula , deryz-
da. Koreo tecikv, letni, wypaušlí lodyhu slabau, wtew-
natau, asi I — 2' dlauhan, tyrhranau, po hranách na-

zp.itek koloatoserpiwau ; listy s palistoma dwma nebo
(Ivrnii árkowitokopitjalé, nkdv podlauhlé, Jžilé, hroti-

té, po kraji a žile wezpod kolcalošerpiwé, na líci šerpi-

wé, na rubu Ivsé ; stopky úžlabíkowé, socháte, chudo-
kwté, pak dohrojnadv pilatnéné, kwétv drobné, bílé;

stopky plodonosné píme, stopeky ro/ewené ; woreky
zakulatloledwinowiié, asi 1" široké, V\-í" diauhé, udi-

itošerpiué, nkdv hladké. — W plotech, na polích a

zahradách po Ewropé, Asii sewerné. Kwéte w erwnu
ai do podzimku. 0.

Koen hiirwí na erweno ; sáwa z nati drnlidy se užíwala
proti wodaotinosti a woleti, semeno co surogat káwowý obzwlášt na
Hybraii.

Podadí 13.

JViKOJFKO TFITÉ. OPERCULAR IEA E.

WíCkowka. Opekcclaria.

Kalich kraje 3— ílaloného. Koruna na tré neb
patero klaná. Tyinka I— 5. Semena piíhladká.

Zeliny nho podke. Listy stíCné s pa(rn<mi |)alisty. .Str-

bauly kulowaté, konePné nebo w ro7,poráih sedawé nebo stopkaté.
Pokry\*ka wšeobecná žádná nebo ze 2 listfiw a 2 palistw.

JF. maienoufá, O. rubioides Jiiss, Bylina ; lodyhv
tyrhrané , wzeslaupawé , lysé; hsty kopinaté, po kraji

podwinuté, jakož i na žíle wezpod šerpiwé ; palislv obak
srostlé, celé nebo 2zubé; strbaulv w rozporárh wét-

wowých králkostopkalé, nachýlené, kulowaté, nahé, wt-
ši hrachu. — INa Muwéni Holíandu.

ád 122.

ODOLENOWITÉ. VJLEUIASEJE.

Kalich trubky s wajeníkeni srostlé, kraje rozdíl-

ného, zubaiéhot rozdélenélio anebo celélio, nadwinutého,
puk 2iti zwtšujiciliu a w cmyi se rozwinujícjiiov Koruaa
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nákalichowá, irubkowilá, nálewkowilá : trubky stejné ne-

bo dole wolaté ili oslruznaté, kroje 5-, ídko 3— 4l;)lo-

ného. Tyinek 5— J z trubky korunowé vvvniklvch. Gnlka
niowilá. Blizny 2— 3 prosté nebo vv jednu srostle. Wa-
jeník 3pauzdrý: pauzder 2pau7,dr}cli, nienšícb. Wajé-
ko jediné vv pauzdru úrodném wisulé. Plod blánalý

nebo pípeckowiiý , hned opauzdrý, pauzder 2 práz-

dných, hned (pauzdrý. Semeno ojedinlé, wisulé, bez-

bílené. Kel rowný koínku hoeního, dloh plochých.

Byliny netio zeliny. Listy stHCné, jednotJnclié, celé, až i wy-
StSrbené, bezpalisté. KwEty ohojaké nebo jednndoiné, na wrdiolí-

cích konenídi, rozsoclianýcii, asto clioináCenýdi.

Nyní znají asi 140 rodu (w 10— 12 pokoleníili), rozlosowanýdi
hlawne po pásnie iiiírnosewernéin obojílio swta ; w liorkcm pásmu
toliko na liorádi wysokýdi. Koeny jejidi na silicí liojné jsau wjbor-*

uým lékem ; nkteré tetní slauží na salát.

Nakd. Nardostachys.

Kalich kraje Sdílného s ušly listowitými, weji-
lopodlauhlými , ostrými, pízubatými, stálými. Koruna
pravvidelná, bezoslružná, tup álaloná, w hrdle wausatá.

Tyinky 4 nejdoleji z koruny wyniklé. Hlizna hláwkowi-
lá. Tobolka .ipauzdrá, ušty kalichowými wnená a

jich skoro kratší, listenw pj-ostá.

N. vialokwptij. !N. Jaiamansi Dccand. num. "i. 1. 1.

Dilssdd. 3. t. 12. Valeriana Jaiamansi Joncs. Don in

Lamb. cinch. p. 180. ic. V. Spica. Vaht. Patrinia .Jaia-

mansi Don. Nardus Gaj-c. arom. 133. (ob. ko.) Nardus
indyanský Mat. Haj. á. i. ~ íFel. 6. c (koen). Drno-
witý ; oddenek níelenowiiý, wálcowitý, ztlauští brka nebo
prstu, dole n)nolio mrcasvv, nahoe 1— 3 pupeny \vy-

hánjící, kteréž poslední coron se prodlužujíce wálco-

watjí, nabýwají délky 3— 7", tlauštky prstu a podobají

se pak, jsauce hust pikryty ostalkami apíkw, ocasu
šttinatému ; lodyha 4— 9

" zwýší, dutá, pímá, brázdi-
katá, nahoe nepatrn ihraná a nahá, dole 2— 3 suda-
mi lislw opatená, náplsnatá chlupy tenkými, krátký-

mi, mkkými; listy koenowé 1 — G, pímé, arkowilopo-
dlauhlé, kožowité, 2— 7" dlauhé, 6"'— l" široké, w a-
pík plochý zaužené, ostré, celé, nápýité; listy lodyho-
wé dole w pošwu srostlé, zponenál)la wzhúru se umen-
šující, píkopinalé ; kwty chomáené, konené, nacho-
wé ; slopeky a kalichy plsnaté: uštw pítrojúhlýoh,

krátkých, srslnatých ; nilkv wausaté, umící, kratší nežli

nlka. — Na nejwyššich horách ludie wýchodoí. H*
4,
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Koen té rostliny pFewonuý a horký byl starým welmi wáze-
nj, který ale nyní do Kwropy se nepiiwáží (Nardus indica, spica

nardi).

ÍN'. hruhokivetij. N. grand i flora Dccand. coll. 7. t. 2.

Koen jako pedešlélio ; lodyha taktéž wysoká, nejje-

dnodušší, lysá, opatená toliko brázdikama nepatrný-

ma, šedohuaiýma, nahoe nahá, chudokwtá : listy ko-
renorté podlauhlokopisowiié nebo podiauhlokopinaté,

8 — 12" dlaulié, wzdvckv kratší nežli lodyha, ostré nebo
náostré, bledozelené, na rubu pod koncem o— "žilé,

siln zaužené w apík plochý, obraubený: listy lodvho-
wé w jednom anebo dwau sudách, klínowiiokopinaté,

nebo náwejité, na zpodin a na kraji pýité, 3— 4"

dlaulip, na zpodin krátce pošnowité, hf)cni kratší a

širší, skoro lez pošew ; chocholíky ojedinlé , kone-
né , -j— tí" dlauh , se 2— 3 sudami stopek skoro 4-

ki-ídiých, huiialych , 1— 3" dlanhých , nesaucích na
konci jednoduchém anebo naštípnutém chomá malý,

zakulatlý. pokrvwkaty, kwtw welikych, bled ržo-
wÝch; listeny caulowé, wejité, ostré, blawé, 2 wtší
pod každým chomáem, I — 3 užší a kratší pod wšakým
kwtetn ; koruna na V/' dlauhá, na zpodin s nepatr-

ným protahem — Na horách himalájských. "4-.

Kor^^ny wjlilížejí jako pedešlého, toliko že jsau tlustší. Wíini

wydáwají uiuohein l/heznjší.

Tkruna. Valbrianella. Feldsasat.

Kalich kraje zubatého, stálého. Koruna bezoslruž-

ná, prawidelná, ólaloná. Tvinky 3. Blizna pírozd-
lená nebo na tré klaná. Plod íjpauzdrý, píblanowitý,
nepukawý, krajem kalichowým rozdíln zubatým a pi-
rostlým wnený : pauzder 1—2pauzdrých, 2— 1 aurod-
ných.

Zeliny drohné. Lodyhy sochalé. Listy podlauhlé nebo ár-
kowité, hoejší nkdy jíroti>eí:né. KwCty w rozporách ojedinlé ne^

bo swazkatoMirdiolieoé, listenuté, drobné.

7\ locykowd. V. olitoria Mocnch. Valeriana ojitoria

Li. Plenk t. 30. Sturm f. 2. Fcdia olitoria Vahl. F. lo-

cusla Rtichenb- cr. t. t. GO. Polní, jarní salát. Koen let-

ní, tenký, n)rcasat wtewnatý ; lodyha pímá, 2— 12" wy-
.si)ká, hranatá, hladká, rozsochaná ; listy koenowé kopi-
sowii podlauhlé, lodyhowé stíné, objímawé, árkowi-
topodiauhlé, po kraji králce brniré, doiení nejastji ce-

lé, tupé, hoení nkdy dole zubaté, užší a ostré ; wr-
cholíky malé, slrbuulowité shlaucné ; kwty pedrobné,
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lilákowé, 8 krajem nestejným ? plody wnené kaliclicm

pemaljm, nepatrn 3zul)}mj podlauhlowejcowiié, smá-
knuté, obak dosti ploské, po kraji brázdau opatené, na

bocích dwojšnorené, se šnorkem jedním petenkýni ;

stna na stran pauzdra anrodného petlusiá
,

prázd-
ných nedokonalau prehrádkau oddlených, takže plod
na prezu 2pau/>drý se wyskvtuje. — Na rolích a po-

lích neaurodných nejwtsího dílu Ewropy. Kwte w dub-
nu a kwtnu. O.

Mladistwé rostlinky toiio rodu. dríwe nežli wyhnaly do slaiip-

ku, jíme za sulát usu zimního a jarního; sází se tedy w zahra-
dách.

T, kýlatd. V. carinata Lois. Fedia carinata Síe/f.

Podobá se wehni pedešlému, liší se plody podlaulilýnii,

skoro íbonými, na zadní ploše hluboce žlabatými, na
pední dosti plochými a obak rozšíenými, vv kraj wyni-

klýnii, u prosted a na bocích autle I žilými, krájen) kali-

chowým sotwa patrným, Jzubým wnoenýnii a na pro-

ezu 3pauzdrými, stny neztlusllé. — Hoste u nás a kw-
te jako pedešlý.

T. usald. V. auriculala Decand. Fedia auriculala

Koch. Rcichenb. cr. \. f. 128. 129. Též pedešlým po-

dobná
;
plody zakulatlé, autle ožilé, naped jednobráz-

dé ; kraj kalichowý tikrát užší plodu, wzadu prodlauže-

ný w zub podlá uhly, tupý, úkosn uatý, zaubkowaný,
zuby pední nejmenší? pauídra neaurodná, skoro zwící

aurodného nebo wtší. — Tamtéž. O.
T. zubatá. V. dentata Decand. Fedia tridentala

Rcichenb. cr. f. lol. Fedia pumila Rcichenb. cr. 2. /.

223. Od pedešlého liší se, maje plody zakulatlowpj-

cowité, autle ožilé, naped 1 brázd, kraj kalichowý ti-

krát užší plodu, úkosn uatý, po zadu prodloužený w zub

trojúhelný, ostrý, naped nejautleji zubatý. — Tam-
též. .

Tyto troje poslední rody potebují s« jako prwní.

Mawii. Centrahthus. Spornblumb.

Kraj kalichowý za kwtení nadwinutý, pak rozwi-

nutý w mýí mnohošttinné, perowité, padawé. Koruna
trubky obhomolowit, dole oslružnaté, kraje prawidtl-

ného, ólalocného. Tyinka 1. Plod nepukawý , zralý

ipauzdrý, Isemenný,
M' obecná. C. ruber Decand. C laliolius Dnfr.

Valeriana rubra Lín. Engl. bot. t. 1532. Lam. t. 25./". 2.

Pespolní kozlík Mat. fflsí. 11. Koen mnoholetý j lo-
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podkowitv wyliání corocn

mnoho welwí lelnícli, asi 2' wvsokych, pímVoh aoeho

wzestaiip.iwýcl), oblvch, lwerem žil pril)riiníUýclij jako

ostatní dílv nrilysejšíth ; listy siiíné, wejiié ntb kopi-

iiaté, zakoDilé, liipaunk^é, jíním siwým potažené, doleni

a prostední w apík krátký zaužené, nejhoejší sedané;

Jala skoro kvlkowitá, konená, stínowlewná s listeny

árkowilvmi ; trubka kalichowá árkowitopodlauhlá, cár-

kewaná, s krajem kraužkowitvm, wraiibkowanýnj ; koru-

na '2—'4" dlauhá, karmínowá nebo tinawé riižowá, ano

i bílá, dole prodlaužená w ostruhu árkowiiau, tupau,

odsláwající, kalichu dwakrát delší a kratší nežli trubka

štíhlá. — [Sa skalách, slarveh zdech Ewropy jižné. Kw-
le w erwnu až do srpna. '^

.

Rostlina pro ozdobu w ziiliradácJi obyejná.

Odolen. Valeiuana. Baldrian.

Kraj kalichowý za kwtení nadwinuty, pak rozwi-

nulý w mýí ninohošliinné, perowiié, padawé. Koruna
trubky obhomolowiié nebo wálcowité, dole stejné nebo
wolaté, bezoslružné, kraje tupé na patero, tídko na tré

klaného. Tyinky 3. Flod nepukawý, zralý Ipauzdry,

jsemenný.
O. kozlík. V. officinalis L«. Blak. t. \1\. Fl. dan. t.

570. Schk, t. 5. Plenk i, 21. Stnrm f. 9. Hayn. 3. t, 3Ž.

iJusseld. 6. t. 19. jragru I. /. 20. Kozlík menší Mat.

Háj. 8. b. Obecný kozlík Mal. jrd. 10, Odolen, ko-

zlík, baldrian, paldián. Koien oddenku krátkého, jakoby

ukausnulého, w hojnech mrcasech ukrytého, wyhánéjícího

jednu nebo nkolik lodyh; lodyha zwjší 2— b', píímá,

dole ihraná, nahoe oblá, brázdowaná a sli"ínowétevi'-

ná, na kolínkách anebo od dola až do prosted srstná-

lá ; listv slíné, wšecky wyštérbené : úkrojw 6— I Ijar-

iných s lichým, kopinatých nebo árkowitych nebo elip-

linokopinalých, poboních bud toliko na dolením kraji

lubalých a na hoením celých, koneného obak zubatého,

p\itvch anebo lysých, ostraunkých anebo tupých
j

wrcholiky mnohokrát roztrojené, konené, pod úžlabí-
kem wtwowýin opatené listeny árkowitokopinatými,

mázdiiými ; kwéty pleowé nebo bílé. — (Na místech

stinných, wlhkých, w lesech a kowištích skoro po celé

Ewropé. Kwéte w erwnu až do srpna. '4-.

O. bezolistij. V. sainbuciolia Mikan. V. repens

Host. Kozlík, odolen. Jméniai podobá se pedešlému
;
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koen vvypauiílí w^bežky na konci llustnaucí a koenat-
jící, co zatim praulek wyliyne ; lisly wšecliy wyšlerliené,

4— ójaniié s licliým : úkroje kojiinalo nebo podlauhlé, zu-

baté. — INa míslecli stinných na Krkonoších. Kwte w
srpnu. 14-.

Koen toho a pedešlého jest zápachu silného, nep/jemného
jako koCiCinaii, chuti silné, korenué, horké ; hlawní prwek jest silice

žlutá; od nejdáwnjšílio ííasu lék weliui wážený. KoCky pro ten zá-
pach welini se po nem shánjí, w neia se wálí, jej žerau a moCeui
poneswaují.

O. nejwUši V. Phu Lin. BÍak. t. 2S0. Plmk t. 28.

Hayn. 3. tt 33. Diisseld. 3. t. 9. JO. Kozhk nejwtši Mat.

Háj. 8. h. Kozhk Mat. JFel. 10. c. Koen kosný, co

prst llusly, wélewnalý, hlawami nad zemí uniicí, nemá
wýbžek a wyhání lodyhy kwetaucí, 3— 4' wysoké, pí-
mé, oblé, bladké, lysé, duté, nahoe wlewnalé, a nekw-
laucí mtioheiu nižší, listnaté ; listy koenowé podlaublé

nebo eliptiné, wykrajowanozubaté, celé nebo slíhano-
lyrowilé, w apík dlaubý ztenené, lodyhowé slícné,

wyštrbené, 3—4jamé, s lichým : úkroje kopinaté, nejce-

lejší nebo wykrajowanozubaté, dole po apiku sbíhavvé,

ostraunké, lysé ; wrcholíky nkolikkrát rozlrojené, do-

hromady latu dlající; kwéty obojaké, bílé: blizny 21a-

loné, aullé ; plody na jedné stran s ádkama hedwáb-
nopýifýtna, na druhé lysé. — W hájích wyšších we
Šwýcaích a na Krkonoších. Kwte w kwétnu a cer-

wnu. '4".

Koen jeho jindá w lékarstw se potebowal jako odolenu obec-

ného.

O. dwaudomý. V. dioica Lin. Fl. dan. t. 687. Sliirm

f. 9. Hayn. 3. t. 31. Rcichcnb. ic. t. 59. Kozlík nejmenší

Mat. Háj. 9. h. — JVcl. 1 1. Oddenek rownowážný,
plaziwý, z kolínek tenké mrcasy wypauštjící ; lodyha

pímá, asi stewíná, oblá, árkowaná ", listy koenowé
zaokrauhlowejité nebo eliplionéj nejtupéjší, na apíkii

co epel listowá dlauhéni, lodyh nekwétaucích wojité,

tupé neb ostraunké, na apiku dwakrát delším, lodyho-

wé dolení lyrowitowyštérbené, hoení wyštérliené: i-

krojw árkowiiopodlauhlých ; kwéty dwojdomé, na wr-

chohcích nkolikkrát rozlrojcny rh, samích ídkých, sa-

micích smstnaných 5 listeny arkowité, tupé ; kwl sam-

ích kalich pemalý, koruna uštw kopinatých, tupých,

co trubka dlauhých; tyinek 05 kwtw samích kalich

podlauhloárkowitý, s krajem kraužkowitým, pak w pýí
se roz.winujícím j ušty bliznowé písrostlé

;
plody wcji-
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té, lysí'. — Na lukách wlhk)ch, rašelinnvch, wyšších w
Kwropr' a Lewantu. Kwle w kwtnu a erwnu. '^.

Koen jeho jindá w lékarstw se potebowal (Flm iinous).

O. kocmaiulck. V. celtica Lin. Jacq. coll. 1. í. 2í. f.
1. Sfunn f. 4 i. Nardus celtica Mat. Háj. h. — Iftl. 7.

c (obraz w pravvo). Kocinaudek. Koen oddenku úkosného,
wéiewoalého

,
mj-casafého a odného šupinami nahoe

uprynu dlajícími; lodyha píníá, solwa na píd wvso*
ká, oblá, árkowaná, jednoduciiá, chudolistá, lysá jako
oslalní díly ; listy nejcelejší, tupé, koenowé podlauhlo-

kopinaté nebo (ídko) árkowité, w apík 7.aužené i se

apíketn 2" dlauhé, lodyhowé nkdy žádné, nkdy 2,

árkowité; hrozen klasowity, slínowtewny , I —»" diau-

hý, pímý, obyejn petržený; kwty mnohomanželné,
jednodomé nebo duojdomé, špinaw nážluté, wn er-
wenawé, samí wtši: trubka kalichowá árkowité po-
dlauhlá, kraje nejmenšího ; koruna trubky welmi autlé,

kraje zwonkowiiého, na twero klaného, uštw wejitjch,
tupých, rozložených ; tyinky 2, delší uštw koruno-
vých, nlka nejkratší; kwty obojaké : trubka kaliclio-

wá, podlaulilá, s krajem kraužkowitým > koruna trubky
krátké, kraje ódílného, s ušly rozloženými, wejitými,
delšími tyinek ; nlka njící, s bliznau na tré klanau,

jjodwinutau. — Na Alpách žulowých Francie, Itahe,

Swýcar , Korutan , Štýrska- Kwte w lipnu a srp-

nu. 4-
Koen západní a cliuti korenDvrli druhdy w lékastwí :$e po-

tebowal (Nardus celtica).

ád 123.

CHRASTAWCOWITÉ. DirSJCEAE.

Kalich trubky s wajeníkem wice mén srostly,

kraje rozdílného, celého nebo zubatého nebo w ušty

šttinowité rozdleného, mýrowitého. Obkališí ztuha

kalich obkliující a konící se krajem auzkým, celým
anebo zubatým anebo širokým, mázdrowitým, zubatým.
Koruna pipewnná w úslí kalichowém : kraje na twero
nebo na patero klaného, asto nestejného, w paupli
stechowitého. Tyinky 4, z dolejška trubky wyniklé

:

nitky prosté, preídko 2bratré. Wajeník Ipau/drý, !•

wajený : wajéko wisulé. nlka I i blizna jednodu-
chá nebo krátce 21aloná. Nažka Ipauzdrá, asto zo-

banitá, krajem kalichowým woená a stálým obkališítn

'*'
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zahalená. Semeno bilenaté. Kel rovvný, koínku ho-

reního.
Byliny, zeliny, ídko iJodKre. Listy stícné, jednoduché, celé

nebo wyšterbené, bezpalisté. Kwety obojaké, obytejoC neprawidel-

né, w strbauly konené naliianct-né, a plewami oddlené, iídko w
hoením úžlabíCkii dioinácené a jakoby presleníné.

Sein náleží wíce 120 rodu w 6— 7 pokolení rozdelenjcii a

rozlosowanýoli po niírnosewernéni pásmu; maliko jiili na jižném kon-

ci Afriky. ISejwíce jidi w jižné Ewroj)e a Malé Asii.

Šttka. Dipsacus. Karden.

Kraj kalichowý lochanovvitý, mnohozubý nebo ce-

lý. Obkališí ukonené krajem auzkým, wraubkowan} in

anebo zubatým. Koruny wšerky stejné, na lwero kla-

né. Ježle plewnalé. Pokrywka lupenvv wnéšných delších

nežli wnitních.

S. saukennická. D. fullonum MUL Plnik t. iSO. Kern. t.

74. Hayn. term. bol. t. M. Šttka zahradní Muf. Há/. 186.^
— ffcl. 220. Šttka, drápa, bádel. Koen ozimý; lodyha

pímá, 4— bstrewíná, hranat brázdowaná, po hranách,

obzwlášt nalioe s kolci kr.ítkými, silnými, písehnutými

;

listy lysé, sedawe', podlauhlé, slíhano/.ejko\vané , lody-

howé široké, srostlé, nejhoejší celé ; strbauly wálcowi-

tohomolowité, 2— o" dlauhé; lupeny pokrywkowé árko-
witopodlauhlé, petuhé, rownowážné, odsláwajíci, na kon-

ci sehnutaunké, obyejn kratší strbaulu ; piewy tuhé,

podlauhlé, ukonené kolcem podhnutým , dlauhým

co kwty lilákowé nebo blawé. — W jižné Ewrop.
Kwte vv lipnu a srpnu. 5.

W nkterých zemídi, n. p. we Francii jižné a Itálii, též u nás

tu a onde se sází, protože bádele toho iilawy ili strbauly potebují

saukenníci a punochái k esáni swýcii tkanin
;
|)eduost mají ran-

cauzské, protože plewy jsau tenŠí a trwanliwjší.

S. lesní. D. sylvestris MUL Jacq. aust. t. 'i 02. FL
dan t, 965. EngL hol. 1032. Šttka planá Mat. Háj. 137

— JFeL 220. Podobá se pedešlému, rozezná wá se ale

lupeny pokrywkowými árkowiiošídlowiiýnn, oblaukowit
nadhnutými, plewami ohebnými, podlauhloárkowitýmí,

s pímým kolcem, kwtu delšími. — Podlé rolí, cest

a kreclit Ewropy jižné a prostední, též w Sibirii. Kw-
te w lipnu a srpnu. ^.

Hlawy jeho nehodí se k nadeenému esání. Koreu jindá co

lék na pot a na nioC pudící se potebowal.

ChKASTAWEC. ScABlOSA. SCABIOSE.

Kraj kalichowý mísowitý, 8— IGžebrý : zubinv o-



sU

bycejno stpiinarycii. Ohkaliií 'íl)oné, w 4 nebo wíee
j)ekrátk\ ch zubw vvy< há/.ejíci. Koruna na lwero kla-

ná. Ježle plewnuié. Lupeny pokrjwkond obyejné 2-

rad, ro/Jožené.

Ch. polní. S. arvensis Lin. Pltnk t. 52. Schhh, t. 22.

Hayn* 5. t. 38. 11'api. I. t, -i. Kiantia arvensis Coidf.

Tnehera arvensis SchraiL Hiižník. Koe kolmo do ze-

ln wnikajíeí, ninobnblawý, mnoholelý ; lodylta primán
1 — ,'i' wvsoká, oblá, cbudowlewná, dolw nirlnatá ; lisly

slMné, buatomrtnaté, nkdy srslí tau šedé, lž i lysé,

po kraji brwiié, dojení apíknlé, boení sedawé, koeno-
\v a nejdolejší lodyliowé obyejn nerozdlené, po-
dhiuldokopinalé, zakonilé> celé nebo pilowané. az i wv
šlrl)ené, boení wyšlrbené : úkroj odstálýcb, kofiinaly cb,

cclyeb, konenébo wlšíbo, zakonilébo, obyejn pí-
pilowanébo, ídko wšecky lisly celé ; strbauly nízkowy-
puklé, paprskující, ídko bez paprskínv; pokrywka b\vz-
dowil rozšíená: lupenw štlinatobrwilýcb ; kwty bic*

d modré, lilákowé, pleowé, idko bílé; obkabší nirl*

nalé, králce 4zubé ; kraj kalichowý locbanowity , oby*
eejn 8zubv, zubw šiíinowilycb, co polowicnj pb)d
dlaubvcb. — Na lukácb a rolícli ncjwlšiho díhi Ewro-

py a sewerné Asie. Kwle w erwnu až do záí. "4-.

Naf tiálioká jcstdolirau jící : jindá se potebowala k ciStníkrwe
\v clirástádi ili wyraženinádi a odtud jméno chrnslnwec (Scabiosa).

Certkus. Succisa. Ábbisskraút.

Kraj kalicbot^ý líiíšktywilý, ózubý nebo cely. Ob-
kališí 8zilé, s krajem 'í— 87nbým. Koruna na twero kla-

ná, Ježle plwnaté. Pokrywka z lupen ninobo, obyejn
slecbpwilýcb a /jjonábla w plewy pecbázejícícb.

C. obccnij. S. pratensis Mocnch. Scabiosa Succisa

Lin. Fl. ilan. t. 273. Plcnk t. 'ó\. Engl, bot. i. SIS. Coule,

(lips. 1. 2./ 1". Hdjpu ó. t 37. ifsscld. 7. 1. 20. erl-
kus Mat. )Vel. 201. Koen óddenku krátkého, na konci
dolenim jakoby ukausnulébo, mrcasalébo, mnoboletébo

;

todvba pímá nebo dole wzestaupawá, 2— 3' wysoká,
ol)lá, málowtewná, pitlaené wzbru pýitá p!)0 sko-

rí> huatá anebo wíce mén lysá ; list v nejcelejší cbó
pilownné, mrtnaté nebo sr.stnaté nebo lysé, bruilé, po-
dlaublokopinaté, koenowé širší a tup rapíkaté, hoejší'

lodyliowé užší, ostré, na apících pošwiw srostlých,

nejlioejší árkowiiokopinaté , skoro sedawé ; strbauly
polokulovvalé, nepaprskující, plodonosné r.akulatlé ; ptf-

Ó4
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krvwka z lupenfiw kopinatyrh, oslr)(li, brwitýrh, wnes-

nýrh delších nežli plewy, rozloženjcli ; kwry modré,

ídko pleowé nebo bílé; obkališí iyihrané, hluboce

Hbrázdé, srstnaté, ukonené krajem krátce 4zubým, ste-

linatobrwilým ; kraj kalichowý Sšllinn). — INa lukách

a pastwinách /. rowin až na Podalpí, w Ewrop skoro

celé. Kwte w srpnu až do záí. '4-.

Oddenek koíenowý l)yl jindá lékem wáženýin, nyní toliko w lé-

kastwí dobyte/iií se potebuje.

Hlawáí;. Asterocephalus. Sternkopf.

Kraj .kalichowý lochanowilý, s 5 zuby štPtinowilý-

mi, poíku celý. Obkališí w celé nebo polowií-né dél-

ce Sbrázdé nebo 8žebré a bezbrázdé, ukonené kjajem

welikým, zwonkowitým anebo kolowiiým, niázdrowitýni.

Koruna na patero klaná. Ježle plewnatá. Lupeny po-

krywkowé, obyejn 2adé a rozložené.

//. ernovudij. A. atropurpureus Sprcng. Scabiosa

airopurpurea Lm.. Scop. dd. 3. /. 14. Culí. dips. t. 2. /'.

li. But. ma^'. t. 2i7. Koen letní nebo ozimý; lodyha

^ píín)á, J'/2— 2' wysoká, wiewnatá, lysá; listy pílysé,
* brwité, dolení kopisowitoobrtejilé nebo podlauhlé, hru-

b pilowané až i stíhané nebo kopinaté, hoení lyrowi-

towystrbené, úkrojw podlauhlých anebo kopinatých, za-

konitýeh, zubatých anebo stíhaných, nejhoejší celé,

árkovvitokopinaté ; slrbaul mélkowypuklý ,
paprskující,

plodonosný wejcowitý ; pokrywka 2adá, kratší kwétw
krajních; koruny crnonachowé s bílýn)i prašníky a

bliznami, poídku ržowé nebo bílé; obkališí 8žilé : žily

dole a pod krajem mázditým huaté, kraj ten kratší

nežli nažka, po kraji wehnutý a eabalý : kraj kalicho-

wý na trubce welmi tenké, nožkowité: šttin co nažka

dlauhých nebo delších šerpiwaunkých, nahndlých. —
Pochodí prý z Indie wýchodní. O.

U nás |)ro ozdobu w zaliradádi obyCejný : kwete od li|ina a2

do zái.

//. obyvcjnij. A. columbaria Sprcng. Scabiosa Co-

lumbaria Lm. FL dan. t. ^14. Engh bot. 1. 1311. Kawias

menší Mat. Háj. 291. K. menši anebo bližní bylina fVel.

340. c. llliznik. Jmním pedešlému podobný. Koen
mnoho- nebo dwojletý, šedoerný, wtewnatý, mrcasatý ;

lodyha 1—2' wysoká, pímá, wtewnalá, oblá, lysaunká ;

listy lysé nebo pýiié, koenowé podlauhlé, tupé, dole

ztenené, apíkaté, zejkowané nebo lyrowité, lodyhowé
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sedawé, nejdolcjší lyrowilé, ostatní až k žíle wyšlrbe-
né, a nejdoleji srostlé : úkrojw árkowitych, na dolej-

ším listí protisenostíhaných, na hoením celých ; str-

baul kwtaucí mlce wypukl}, paprskující, plodonosný,
kulowity

;
pokryuka asi z 10 lupenw 2adých, árko-

witokopinalých, kratší sirbaulu ; kwty bled modré;
obkališí s 8 brázdami wybíhajícími ; šttiny kalichowé,

dole sotvva smáknuté, bezžilé^ 3— 'ikrát delší kraje ka-

lichowého. — Na pastwinách suchoparných w Ewrop a

Síbirii. Kwte \v erwnu až do jesen. "4-.

Jiadá se potebowal jako dirastawec polní w lékarstwíi

ád 124.

HLAWELOWITÉ. CALYCEREAE.

Kwty obojaké nebo mnohomanželné, w aubory
na ježli plewnatém nahromadné, zákrowem jednoa-
dym opatené. Kalich trubky s wajeníkem srostlé, kra-

je ódilného, stálého. Koruna prawidelná, trubky štíhlé,

kraje ódilného, uštuw w paupii chlopnitých. Tyinek
ó, z dola koruny wynikiých, ibralrých; prašníky naho-

e oddlené, bez príwskuw. Wajeník Ipauzdrý, Iwa-

jený. nlka 1, dlauhá, niowitá ; blizna jednoduchá,'

hláwkonitá. Nažka krajem kalichowým wnená, Ise-

nienná. Semeno bílenalé. Kel rowny, osowý > koínek
hoení.

Zt-liny; listy strídawé, jednodudié nebo protisené, bezpalisté.

Malý ád z 10 rodiiw (we 4 pokoleních) w Americe jiiné za obrat-

níkein. Stojí u prosted dirastawcowitýdi a spoluloinýdi : tem po-
dobají se jmSoím a srostlými praSniky, onm ale semenem bíleCua-

tým a klem prekoceným. O prwcídi diemickýdi a auCincídi nic ne-

ní známo.

Hlawel. Boopis.

Kalich polokulowit)', z kwtfiw obojakých, mno-
hých ; zákrow 4 ady, mázdrowitý, z 8 lupenw nejdole-

ji srostlých, nestejných, ostrých ;
ježle petsné, tepe-

nilé ; wajeník óhraný ; chmýr z lupenw 5, polokopi-

natých ; nlka nahoe tlustá ; blizna konená, poloku-

lowatá, pupencowatá.
H. rmcnoivííi/. B. anthemoides Juss. Zelina pímá,

wtevvnatá, lysá; listy hebenowit protisené: úkrojw
árkowiloniowitých. — W Bonárii.

54*



Pbknorožka. Calvceka.

Aubory kulowalé. Zákrow mnoholupenný. Kwty
mnohé, obojaké a samí smíchané na ježli polokulowa-

tém. Nažky oboné, dwojího zpsobu smíchané : jedné
drobné, skoro kostné, s chmýrem králkorohým, druhé
mnohem wétší, jakoby podstaty spuhowalé, s chmýrcm
pedlauhorohým.

P. zelinná. C herbacea Cav. ic. t. 358. PdcJu mem.

mus. 6. t. 10. /. 1. Lodyha slewíná, jednoducliá, du-

tá, lysá ; listy skoro protisené, koenowé dlauhoapíka-
té ; aubory konené, pevveliké. — W Chíli,

ád 125.

SPOLULOŽNÉ. SYNANTHEREAE.

Kwéty w aubor zhusta shlauené, zákrowem mno-
holupenýai obklíené, na ježli postawené nebo vvšaké

zákrowíkem (zákrowem wlastním) obestené a na ježli

nahrnuté. Kalich trubky s wajeníkem srostlé, kraje wí-

ce méné patrného, lupenowitého nebo w chm}r pro-
dlauženého. Koruna na trubku kalichowau postawená,
srostloplátkowá : kraje prawidelného nebo jazykovvitého.

Tyinek 5, z trubky korunowé wyniklých a s jeho ušty
stídawých : nilky u prosted klaubnaté ; prašníky ár-
kowité, w trubku srostlé, u wnit pukající, na konci ho-
ením a dolením píwskami opatené. Wajeník Ipauz-
dryS wajeko í, pímé. Plod (nažka) nepukawý, wy-
schlý. Bílek žádný. Kel pímý, koínku doleního k pu-
pu elícího.

Zeliny, byliny, ke nho ídko strmky. Lí.^ity strídawé, stíe-«

né, porídku preslenué, jednodudié, rozliCn rozdSlené, bezpalisté.

Kwety na jednom aiiboru obojaké nebo inDohoman-želné, prawidlné
nebo neprawidelné, stejné nebo nestejné, na ježli asto pltewaini

oddlené.
Ten ád obsahuje dle Decandolla wíce 8500 rodw w 898 po-

kolení rozdlených a tudy nejobšírnjší wšech, ano doniníwají se,

ie ten poet se uniie zwýšiti na 10,000, tak žeby spoluložné >/,„
wserii známých rostlin obnášely. ád ten po wšecii sweta díledi roz-
losowán, od toííen až k rowníku, od prímoí až k snShowé Cáre.
TCrJi 8500 rodu píirhází 5093 na Starý swt, 35!)() na Nowý, a 347
na Austrálii; Amerika ale má pewaiui nad ostatními sweta díly.

Dosawadní skaumánf dokazuje, že mezi 30 a 500 šíky sewerné a
jižné nejwStší množstwí roJi se nadiází, odtud k rowtifku a toPnám
že jidí ubýwá, ii že jižná polokaale jest na n boJiatší nežli sewerná.



Podadí, na kterái Fád Jest rozdSleii, Brownáwají ce weliul

s ciietuicksini prwky ; w nekterýdi pewažuje Iorká wylažeaioa, w jinjcli

silice A klejoi)ryskyrice, w jinýcli zase mají šfáwu mlékowitau s kau-

Cukein nebo prwkein máiniwým. jímž poslední nkteré rody j?au je-

dowa:é Nkteré obsahují barwinu žltitau nebo erwenau Semena
miio!iv<li jsaii olejnatá. lVIno'žstwí jidi býwá lékem auiuliwým, ne-

innoLé ale (w príímerii jirh množstw ) siaiiží potrawaii lidu a dobyt-

ku, a jst iiipuši istka w it*iuesle< li užitená, ríeuinolio jicii pro
ksvt krásný, dílem až do pozdní jesen trwající, jsau oblíbenými ozdo-

bami našiJi zalirad.

Rozdlují se na osmero podadí

:

i; JEDOMAROíriTÉ. Aubor stejnomanželoý, slo-

žený z kwtúw irubkowitých, obojakých, po kraji na pa-

tero klaných, iídko dlanitých anebo 2pyských, bu z

rznominžielných, po kraji samicích, jazykovviiých. Ka-
menka bliznowá (kvvlw obojakých anebo samicích) oby-

ejn dlauhá a šídlowitá, peídko krátká a tupá, stejn
a dosti dlauze pýilá.

1) SADCOfPITE. Aubor slejnomanželný, složený

z kwtw irubkowitých, ídko rúznomanželný ze sami-

cích jazykowitých anebo niowitých, krajních, ješt id-
eji dwojdomý. Kamenka nlkowá obyejn pedlou-
há a kejowitá, nahoe wn pýitá nebo mkkobrada-
winatá,

3; HJrÉZD^iKOlVlTÉ. Aubor rúznomanželný, na

kraji s kwty samiími nebo nijakými, jazykovvitými, pd-

ídku dwojdomý. Kamenka nlkowá dlauhá, wn plo-

skaunká, pímoárn zakonila, ídko tupá neb ostrá,

wn nahoe pýíkowaná.

4; STARECKO IFITÉ. Aubor jako pedešlých. Ka-

menka nlkowá dlauhá, árkowitá anebo kejowalaun-

ká, bu uatá a na konci kystnatá nebo nad kystí wy-

bíhajíci w hrot homolowitý nebo šídlowilý, obak py-

rity.

bj KAíiDU^OJf ITE. Aubor slejnomanželný z

kwlúw obojakých, irubkowitých scstáwající, ídko rúz-

nomanželný, s kwly samiími nebo nijakými (jazykowi-

rými nebo Irubkowitými) na kraji. Cnlka na konci

uzlowilá a tu vvncem chlupatým (obyejn) obklíená
a nad ním i s raménkoma nlkowýma (obyejn krátký-

ma) wn pýitá.

6) lDElSOJnTÉ. Aubor rúznomanželný, na kra-

ji s kwty samiími nebo nijakými, ídko slejnomanžel-

ný nebo dwojdomý ; kwty samí anebo obojaké oby-

ejné dwojpyské. Kamenka 4ilkowrá lupá neb ostrá^
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wn siln klenutá, lysá nebo na konci wn pýíko-
waná.

y HOLUŠKOfFITÉ. Auhor stejnomanželný, st(?j.

nokwtj, paprskující ; kvvty 2pyské. Kamenka cnlkowá
došli dlauhá^ árkowitá, obyejn kejowataunká, na kon-
ci tupém kystnatá.

8; AKANKOIFITÉ, Aubor stejnomanželný, ze

samých kwiw jazykowitých složený. Hame'nka nl-
kowá niowitá, tupaunká, podwinulá, pýíkowaná.

Podadí I.

JEDOMAROJFITÉ. VERNOINIEAE.

Jedomar, Veknonia. Verkonie.

Aubor mnohokwlý ; kwty trubkowité, prawideln,
na patero klaném obojakp. Zákrow stechovvitý. Jeile

nahé anebo (pfjíídku) pihunlé. Chnjýr obyejn 2ra-

dý, nilroradý šiiinowiiý, wnradý takowýtéž anebo ple-

wowitý, obyejn mnohem kratší,

,/. picivi/solii). V. praealta Dccand. V. altissiina Less.

Serralula praealta Lin. Milí ic 231. Chrysocouja gigan-

tea f^Falt. Serratula virginica Dill. clth- t. 2í)4. /! 343.

Eupatoria virgínica Pluk. alni. t. 280. /. 6. Koen mno-
holetý ; lodyha pímá, 4— 1" wvsoká, brázdowaná, pýi-
tá, nahoe chocholienowtewnatá : listy slídawé, krát-

koapíné, kopinaté, zakoníte, oste pilowané, na líci

ku krajm šerpiwaunké, na rubu pýíkowané; aubo-
ry rozpostawené na wrcholík chocholíkowitý, neprawi-
dlný ; zákrow pípolokulowatý, lupenw wejitýoh, pi-
tlaených, brwiiých, delších hrotu swého, nejwenejší
pekrálké ; kwty brunátné; nažky holé, žlázkami žlutawý-

mi poseté ; chmýí vvnšné z piew pekrátkých, vvnilní z

chlupw serpiwaunkjch. — (Na lukách, podlé bahen
w Saustátí sevveroamerickém, též i na Kamutce. lívvle \v

srpnu až do íjna. 1^.

Rostliny té w as kwtení iitšt-né listí potebují we wlasti co
neomylný prostedek proti uštknutí liudíuui.

J. nowoboracký. V. novaeboracensis fFilld. V. prae-
alta IFilld. Serratula novaeboracensis Dd. elth. t, 2G3.

f. 3i2. íS. glauca Lin. Suprago. Centauriuin medium
Pluk. alm. 1. 10'). /. 3. Podobá se pedešlému. Lody*
lia pímá, úrkowaoobrázdowaná, nahoe wetevvnalá, ly-



sHunká; iisty králkorapikaté. prodlaiiženokopinalc, na

líci lysé. na rubu |)rí|»}'íilé, pilowano/.aubkowané ; wr-

liolik chocholíkowitV, oeprawidlný ; aul)or\ píípoloku-

lovvaté; zákruw lupenuw vvejcilýoh, dole prillaenýcli, na

kontri prodlaužených w štlinu niowitau, odslálaii ; naž-

ky nejlysejší: chmýí vvnšne z piew králkýcli, širokaun-

k}(li. — I^odlé lesw a na pastninách w Karolín až, do
kanady. "^

.

\Íe wliisti taktéž se potebuje.

J. hlísloumik. V. anlhelminlhica Wiíld. Cony/.a

anlhelniinlliii-a Lin. Ascaricida indica Cass. Scabiosa

tonyzoides Bunn. zcijl. t. 95. Catlu - Scliiragaui Ixhecd.

"2. 1. 24. Koen letní; lodyba pímá, 2' wysoká, oblá,

.serpi\vaunko[)yi"itá, nahoe wtewnalá ; listy stídaw-, wej*

it»? nebo wajenopodlauhlé ,
4" dlauhé , IV?" široké,

obak zakoniié, sedawé, hrub pilowané, p) íokowané

;

aubory 40—íókwlé, na chocholíku rozposlawené; zá-

krow zwonkowitý : lupeniiw wnšných kopinatocárko-

wiiych , ostrých , odstáwajících , jfl^^o aubor dlauhých,

wniirnícli árkowiiých, mázdrowiiých, .s píwskem po-

dlauhlokopinatýni, ostrým, pýíckowaným, od wenku do
wnil se zmenšujícím ; koruny nábrunálné ; nazky po-

dluhowaté, oblaunké, šerpiwaunké : chmýt-í wnšného z

plow nejkratších. — Obecný w Indii wýciiodní. Kwle
w plíšti, u nás \v erwnii až do záí. 5-

Wšecky ástky hoké ; kwty se semenem iJotrebují proti hlistáiii,

PoddužnÉlk<%. Pacouriba. Pacoukine.

Aubor mnohokwiý, slejnokwtý. Zákrow stecho-
wiiý. Ježle ploché, nahé, dužnaté. Koruny prawidclné,

blaloné. Raménka nlkowá lysaunká. INažka wálco-

witá, s krkau tlustau, bezžilau. Chmýí mnohoadé, z

chlupúw tuhých, tlustaunkých, zaubkowaných, wnilních

dole písrostlých.

P. jedlá. P. edulis Auhl. t. 10. Pacourinopsis in-

te^ritblia Ca-ss. Ilaynea edulis irdid. Koen mnohole-

tý ; lodyhy zelinné, píwtewnaté, 3sle\víné \ listy stí-

dawé, lysé, siwé, podlauhlowejtité, zakonité. pilowané ;

apíky objímawé, listem dol bžícím kídlalé; kwly
sedawé, protilisté ; koruny námodré. — !Na pomoí ba-

hnitém w Guian. Tf.

Ježle (iiižnuté, articokiuu podobné, jukož i celá ou( wu wlasti

jíiiú se cu zelenina.
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SlokÍNOHA. ElEPHANTOPUS. ELnPHANTENEUSS.

Aubory mnoho - a slejnokwété , nahromadné w
Slrbaul listím zhusta ohkhený. Zákrow 2adý, lupe-

nw \vysohl}(h, stídaw rowných a zJwojnásobnén}' cli.

Ježic nahé. Koruna kraje na palcio klanéliUj, s wykrojkera
jedním hlubším. Raménka nlkowá dopola šídlowilá.

Nažka sn)acknutíká, ninohožcbríi, jjodlauhlá, chlupatá.

Chmýí Iadé, z piew nejuinožsích, rowných, dole rozší-

ených, zakonitých, stejných, pilowaných.

S. karolúiskd. E. carolinianus IVilUL Sloan. \, t-,

!5(j. /i I. DUI ellh, t. i06./ i2G. Podobá se welmi
následující, není tak hust chlupatá, lodyha mén sochatá,

wtwe mén rozewrené, listy korcnowé njá delší a širší,

lodyhowé árkowilokopinaté, zakoniié ; aubory -i — G-

kwté ; lupeny zákrowowé celé, ožilé, — W Karolín,

Florid, Indii západní a w Americe jižné. Kwle skoro

poád.
Listy její se potfelnijí jako u nás ciil)(u lékarskélio ili pí"í-

intoíka wlaského ; w Brasilii dáwají koen ostrý j)roti zimuicíni.

S. šcrpiwá. E. scaberL/w. Bidens Brcyn. l. 24. Echi-

Bophorae Pluk. alm. t. 388. /. i). Ajiischovadi Rkccd. 10.

(. 1. Koi^en mnoholetý wyhání lodyhu pímau, asi 2'

wysokau, dole dewnatau, ínálo\Ttewnau, sochatau, hre-

belcowitohualau ; listy šerpiwé, koi-enowé podlauhlor

pbvvejité, eiit wykrajowané, klínowité, dole dlauho-

zlencené, lodvhowé kopinaté, stídawé, sedawé, objíma-

wé, též zcjkowané, píkwtní široko neb srdcitovvejcíté,

zakpnilé, šediwé ; aubory shlauené w strbauly konen,
ojedinlé, dlauhostopkalé, dohromady skládající chocho-

lík perídký ; lupeny auborovvé mnohožilé. — W Indii

ivýchodní obyejná.
Koen a listí hoké j)otebují se i)roti nuplawici.

Srostlo. Synchodenuron.

Aubor mnohokwtý, stejnopohlawý, ježle tsné, na-

\\é'i zákrow o!)homolowitý, z lupenw šupinowitých, mno-
horadých, stiochovvitých, kožowitých, wysrhlých, wnš-
ných nejkratších, wnilrních delších, cárkowitých. Koru-
ny trubkowité, stejné, na patero klané. Haménka nl-
kowá krátká, lysaunká, ^^'^žky oblaunké, píhualé.
Chmý-í jcdnoad, ze šttin luhaunkých, celých.

iS". obecná. S. rauiiflorum lío/n: Strom .SOstrewí-

ný ; rozhy, apíky a listy obrostlé pýiim krátkým, aksar



8^9

niilQohuninowatým ; listy slídawé, apíkaté, celé, okrau-

hlé neb obwcjcité. pak na líci lys' ; aubory dríwe listw
po smírcích ilustých sedawé, chomáené, 2" dbuhé. —
Na Madagaskaru w kraji emirském w údolech mezi wy.

sokými wrchy, též okolo wesnic sázený. 5«
Jest nej\v)šSí stroui wseih spoluložnvdi ; kwtení jeho okazuje

zeinkúia, kdy mají tyi.\ síti.

Tkavdea'. Andromachia. Andromaciiie.

Aubor paprskující, s terem prawidelnym, mnoho-
kwtým , paprsky jednoadymi , jazykowityini , samií-
mi. Zákrow šupin stechowiiych, wysehlych, zakoni-
tých. Ježle krátce tepenitopiewnaté. Koruny lysé, w
teri na patero klané, w paprsku jazykowité. nélka
dole napuchlá, ramének polowálcowitých. >íazka wálco-

witá, mnohožebrá, w brázdách srstnatá. Chmýí 2radé,

plewowiié, pilowané, plew wnéadých, mnohem kratších

a príširších nežli wnitních.
7'. obecná. A. igniaria H. tt, Bonpl. eqn. 2. /. 112.

Liabum Bonplandii Cass. Koen mnoholetý ; lodyha ze-

linná, 3— 5' wysoká, s wtwemi píšcstihranými, wlnau
bílau, pehuslau pikrytými; listy stícné, ó— 6" dlauhé,

3*,í" široké, wejilé, zaubkowané, tikráttrojžilé, na líci

zelené a Ivsé, na rubu wlnau bílau porostlé; rapíky 1—
I''?" dlauhé, oblé, winaté, dole mají uši weliké, záokrau-

hlé, zaubkowané, eabilé, též na rubu wlnaté ; aubory
dlauhoslopkaté, chomáené a ro/.postawené na konci w
chocholík na tré klaný ; koruny žluté, líbezn zapáchají,

w teri jích mnoho, w kraji asi 20; zákrow polokulowa-

tý, ze šupin irnohých, stechowitých, pitlaených, wejoi-

tokopinatých, ostrých, mázdrowiiých, Ižilých, pýiiých, er-
wenawých nebo nahnodlých ; ježle rowné, dubkowané.
— iNa Andách kolumbských okolo Quiia.'4-.

VVIna s rubu listowélio dá se w cel\.li flácíih slaupoaiiti a po-

tebuje se co dobr5 traud.

Podadí 2.

SADCOJFITÉ. KLPATOUIACKAE.

PoDWfSŽKA. IMQfKKIA. PlQUERIE.

Aubor i— ókwélý. Zákrow 4—Slupenný , Iadý,
podlauhlý. Ježle nahé, ploché, malé. Koruna trubky,,

krátké, pirozšíeué. Prašníky skoro bez hoeních pi-
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wskw. Raniénka nMkowá tupá. Nažky mladší smá-
knuté, dosplé óhrané, na nožce krátké, klauhnaté.

P. lysá. P. tri nervi a Cav. ic. 3. t. 235. Jacq. ecloi!;.

t. t. 48. Koen mnoholetý} lodyha pímá, l'/V wysoká,
oblá, lysá nebo pod wznikem list dvvojad p}'ilá, na-

hoe stín wtewnatá 5 listy slíné, apíkaté, wejito-
nebo podlauhlokopinalé, pilowané, na wetwích skoro ce-

lé, tupé, 3žilé, lysé; lata píchocholíkowitá, konená,
ídká, mnohostrbaulatá, i oztrojovvaná : wtwí, wétwiek
a stopeek dwojad pýilýeh; aubory malé; lupeny
zákrowowé podlauhlokopinaté , 3žilé, po kraji niázdro-

vvité, tupé, kratice hrotité; kwéty bílé. — W Mexiku nu
místech skalnatých. "4-.

Celá rostlinu za|)ácliá koeoíin a tudyž se aiícliá s tabákem a
potebuje se proti ziinnicím.

ŠlJŠKARKA. LlATRIS* PraCHTSCHARTB.

Aubor o—30kwtý. Zákrovv skrownoadý, ste-
chowitý. Ježle nahé. Koruny trubkowité. Uaménka
nélkowá dlauze umící, wálcowilá. Nažka asi lOžebrá,

píwálcowitá.

S: klasnatá. L. spicata IViíld. Bot. cab- t. 147. R
clienh. mag- t. 115. L. macrostachya Miclix. Serratula

spicata Michx. Koen hlízowitý ; lodyha 3— o' wysoká, je-

dnoduchá, pímá, rowná, oblá, nápýitá; listy árkowilé,
sedawé, lysé, žílaté, tekowané, dole brwité, 3" dlauhé,
2" široké, dolení delší a širší, obak lesklaunké a lysé ;

aubory mírn weliké, písedawé, ojedinlé, \v úzlabíku
malýcli listenvv na iioejším dílu lodyhy, a tak skláda-

jící klas pedlauhý : zákrovv lupenúw árkowitých, tupých,

pitlaených, vvnéšných mnohem kratších, wajených, tu-

pých. — W Pensylwanii, Wirginii, Karolín. Kwte w
srpnu až do íjna. 14-.

Koen chutná a za|)ácliá terebintinan ili siiškárein nátrpce

a oste, a potebuje se co lek ua mo jjudící, dráždící i rozbá-

njící.

S. zajahawd. L. spuarrosa iVilld. Cirsium tubero-

sum DUL cil. l. 7U./. 82. Stoebe virginiana Moris. o.i\

s, i). í. 27. y. J. Koen hlízowitý, mnoholetý; lodyha

pímá, 3' wysoká, jednoduchá, pýitá ; listy nejdéle ár-
kowité, G" dlauhé, '/z" široké, žilnaté, na kraji šerpi-

waunké ; aubory nemnohé, rozpostawené, na konci sto-

pek listnatých, ojedinlých ; zákrowu wálcowiiého šupi-

ny nahoe listowité, kopinalé, tuhé, odstálé ; koruny
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jasn brunátné, wnšné pak na síranu ohnuté ; nažka

lysaunká ; clunýn sliin pernaiých. — We Wirginii, Ka-
rolín. Kwle w záíí a íjnu. "4-.

Hlíza koenowá prjskyrinatá zapádia terebintinau
;

potebu-
je se tefly k wypraweuí iiio^Ce, anobrž i proti eine.

S. ncjivonnjsL. L. odoratissima Willd. And. rep, t.

G;U. Trilisa odoratissima Cass. Koen tlustý, mrcasatý;

lodvha jednoduchá, nejlysejší jako listy wejité a kopi-

naié. žilnaté, pízaubkounné, prísedawé, lodyhowé po-

loobjíniawé : lála ninohoslrbaulatá
,

píchocliolíkowitá
;

aubory stopkaté, 7—Skwié; lupeny zákrowowé po-

dlauhloobwejité, tupé; koruny jasn brunátné; nažka

ninohožebrá, sotwa pýíkowaná ; šttiny climýrowé ídce
a krátce fauskowané. — VV borech nízkých \virginských.'4-.

Listy mezi i)rsty tené zapáchají skoro waailkau.

Sadec. Eupatokium. Wassekdosten.

Aubory H— lOOkwlé. Ježic ploské, nahé. Zákrow
z lupeniw 1 —^2mnohoadých , stejn;^ch anebo nestej-

ných, zídka nebo ztuha stechowitých. Kamenka ní-
kowá umící wálcowiiá , tupá. Nažka hranatá nebo
árkovvaná. (chmýí liadé, chlupaté nebo šllinalé, šerpiwé.

S. konopnec. E. cannabinum Lin. Fl. dan. t. 74 ó.

Schk. t. 237. Hayn. 8. t. i i. S. Kunigundy trak Mat.

Háj. "JOS. b. Kunigundy trak Mat. U'd. 3G2. Ranné ko-

ení. Koen mnoholelý; lodyha letní, pímá, 2— 6' wy-

soká, nalíoo wtewnatá. cárkowaná, prachowit pýitá,

nachow nabhlá; listy stídawé, apíkaté, 2— ósené :

úkrojinv kopinatých nebo podlauhlých, pilowaných, za-

konitých, prostedního obyejn delšího, hoení asto
stídawé, celé ; aubory na wrcholíky konené , husle,

chocholíkowité rozpostawené ; zákrow elipsovvit wálco-

witý, z nemnohých lupenw složený; koruny jasn bru-

nátné, až i pleovvé, ídko bílé ; nažky lysé, žlut žlá-

znalé : chmýí plawé. — (Na místech wlhkých, lesnatých,

podlé pikopw, polokw, ek vv nejwtším dílu Ewropy,
Taurie a Persie. Kwte w lipnu a srpnu. '^-.

Jediný to rod ewrojiský z 3')0 rodu dosawád znáinýrli , w
Americe nejwí;t.š/in dílem rostaiuídi. Koen a list hoký a píostrý

druhdy w lékastwí se iižíwal.

S. brunátný. E. purpureum Lin. Schk. 1. 237. Trntt.

ihes 1. 30. E. Coi7i. t. 72. Dod. pempt. t. 217. Koen
n)noholetý ; na tmau zelená, asto nachem nabhlá ;

lodyha 3ste\víná, pímá, dula, oblá , hladká, zelená, u

wzniku upíkw pouachowlái listy otweaté nebo troja-
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tó (peslenné), nejkratšeji apíkaté, wejitokoj3Ínalé, zu-

batopilovvané, swraskalé, žebernaté, šerpiwaunkéj cho-
cholík konený, weliký, pkný ; aubory okwté ; zákrovv

podlauiilý, lupenw slechowitých, wnéšných wejilých,

pýiitých, wnilíních delsícb, pímázdrowitých, árkovvito-

podlaulilých, lysých, brunátných ; koruny blawé
; praš-

níky brunátné; nlky nejdelší; nažka 5hraná, sotwa

pýitá. — Na místech wlhkých, w Kanad až do Karo-
hny. Kwte w srpnu až do íjna. '^•

\Ve wiasti jej potebují jako my DaŠinský.

S. koennij. E. aromatisans Decand. Bylinný nejly-

sejší ; lodyha árkowanobrázdowaná, pííhranatá ; listy

stíné, širokowejité, zakonité, 9 — 10" dlauhé, ,'i" ši-

roké, dole dlauze klínowitozaužené, na ástce rapíkowi-

lé 3" dlauhé, pícelé, ostatn hrubopilowané ; lata ob-

šírná, slínowtewná ; aubory mnohé, podluhowaté, 1-

—-l^kwté, slopekowané; zákrow lupenw árkowaO
ných, pnbrwitých, tupaunkých. pitlaených; nlky ra-

mének nejdéle umících. — iNa Kub u Ilawany. Kwte
W záí a íjnu. '^.

Tabák kulawý obzwlášt ale cigáry jíin okoeuiijí.

S. prorostlý. E. perfoliatum Lin. Big. med. 1. i. 2.

Raf. med. n. 36. E. connatum Michx. Koen mnoholetý;
lodyha pímá, 2strewíná, praužkowaná, huatosrstnatá

;

listy slíné, srostlé, prorostlé, kopinaté, zakonité, zu-

baté, swraskalé, na líci lysé nebo pýité, na rubu pls-

naté nebo písrstnaté, nejhoejší oddlené ; ohocholík

smstnaný; aubory 12—Ibkwié; koruny bílé; zákrow
lupenw 12— Ib slechowitých, árkowitokopinatých ; naž-

ky lysé. — Na lukách wlhkých w Kanad až do Floridy.

Kwte w srpnu až do íjna.
Naí (loncaet zwaná) hoká, slaiuí na z\v:ieainii, jíž' užíwají

k dáweni', pocení a proti zimaici.

S. potopudníj. E. Ayapana yent. malm. 1. 3. Tralt.

thes. t. 16. E. tripiinerve VaJd. Lodyha dole kowitá, 3'

wysoká , wzestaupawá, wtewnatá , Ivsá ; listy píse-
dawé, stíné, kopinaté, tikrát trojžilé, zakonité, pí-
nejcelejší, lysé; ohocholík ídký, z auborkúw skrow-

ných, stopekowaných, asi 20kwtých ; zákrow z lupe-

nw skoro jednoadých, árkowitých, zakonitých, ne-

stejných, na hbetu pýíkowaných ; koruny erwené. —
W Americe jižné, podlé Amazonu na prawém poií,
odtud penesený na ostrovy sw. Kíže, IVIauricia, Záwu.
Kwte w lipnu až do íjna. '^.

Zai)á(liá koením, diutná lioce a potebuje se k wyhánoí po-
tu, proti useknutí badíiiui a diolere uakažliwé.
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S. ívanílkowy. E. Dalea Lin. Jacq. schocnb. 2. /. 146.

Dalua s. Grilonia P. Broiviu Jam. t. 'Á\. /'. I. Critonia

Dalea Decand. Ke zwýší 2 niužw nejlysejší ; listy slrí-

né, apíkalé, kopinalé, obak zponenáiiln zakonilé, pí-
pilovvané , peeno/.obró , lékami a skkvrnami proswí-
law^ini opatené, 3" dlauhé, l' široké; lata pícliocholí-

kowiiá : aiibory na konci wtwioek trojené, choniáené,
podluliowaté, í- (ídko 3-) kwélé ; zákrow lupenw 7— 8

podlauhlých, slechowit}' ch, pípraužkowan}' ch ; koruny
bílé ; nažka bitce oboná, šerpiwaunká a žláznatá. —
Po kowišticli na Janiaice. Kwete w srpnu. "^ .

Celá rostlina won( laliodn wanilkau a i sudiá dlaulio zápach
ten podržiije ; we wlasti na místo wanilky se potebuje.

Tesnnka. Mikania. Mikanie.

Aubor 4kwéty. Ježle nahé, auzké. Zákrow ílupen-

ný, s pidaným listenem pi zpodku anebo pod ním.
Koruna trubky krátké, hrdla roziíenélio, pizwonkowi-
lého. Prašníky pínlé. Nažka hranatá, Ghmýr I ady,
chlupatý, šerpiwý.

,

T. jcdomarná. I\I. Guaco. //. ct Bonpl. eqii. 1.1. 105.

Koen nínoholetý ; lodyha loiwá ; wiwe oblé, brázdo-
wané, srstnaté ; listy stíné, apíkaté, wejité, pízakon-
ilé, dole zkrátka zaužené, obdáln zubaté, šíkowano-
žebernaté, na líci šerpiwaunké, na rubu srstnaté ; cho-
cholíkv nzlabíkowé, stopkaté, stíné ; aubory pílroje*

né, sedavvé; listence árkowiié, kratší zákrowu ; zákrow
lupenw árkowitopodlauhlých, tupých, pýitých ; nažka
lysá. — Podlé eky Magdaleny na místech mokrých,
nejhorejších. '^-.

We wlasti slowe guaco a má se za wýboroý prostedek projti

usrknutí hadfiiui.

T. abrolístd. M. salurejaefolia Willd. Eupatorium
salurejaefolium Tmiu. Kmen I— 2' wysoký, rozeweno-
wlewnatý, nékdy latnéný, pímý, chlupem krátkým a

mkkým asto jen po ídku obrostlý, listy nástíné
árkowité, nejcelejší, l" dlauhé, ['/s' široké, na konci

píwykrojené, dole zaužené, hned náwinaté, hned toliko

pýité, nejhoejší stídawé; chocholíky chomácné po
tech; kwty pínachowé. — W Monte-Wideu- \.

Co do auCinkw srownáwá se s pedeslán.

Podbl. Petasitbs. Pkstilenzwiirz.

Aubor ranohomanželný, dwojdomý. Kwty samicí
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niowlté, úkosn uf/nuté anebo pjazykowlié, w anbo-
rech samicích mnolioadé, w obojakydí krajní, Iadé a

nemnohé ; kweiy obojaké (neatirodné), trubkowité, 5-

zubé, na auboru samicím nemnohé , na obojakém celý
lero zaujímající. Zákrow jednoady, asto lislenv ob«
klíeny. Ježle nahé. Chmýr chhipatý.

P. obecný. P. oíFicinalis Mncnch. Tussilago Petasiles

Lin. Fl dan. t. 842. Plmk t. (i30. Slurm f. 7. Bmin. 5. t.

17. 18. Diisseld. 3. t. 7. Koské kopyto I. Ma(. Háj. 154.

K. k. weUké Mat. JVel. 300. Oddenek široko daleko pod
zemí se rozplazující a rozwtwující ; listy wšecky koe-
nowé, dlauhoapíkaté, peweliké, Vj-í široké, okrauhlo-
srdité, dole s lalokoma okrauhlenýma, obyejné kápo-
wite sklimenýma, dwakrát zubaté, na líci krátce pýité,
na rubu klkaté winaté, šediwé a po žilách a žebrácb
i po apícícb krátkochlupé ; stwoly ped listím wynikaji-

cí */?— r wysoké, bled brunátné nebo pleow nab-
hlé, píplsnaté, porostlé šupinami wejitokopinatými a

nesaucí kytku wejcowilau nebo podluhowalau z auborw ;

zákrow hndé brunátný ; koruny bledé brunátné. — Na
bezích potoních a íních, na lukách wllikjch w nej-

wétším dílu Ewropy a Alriky sewerné. Kwéte \v beznu
a dubnu. T^-.

Rostliny, jejírliž aiihory mají skoro samy kwety obojaké, wy-
paultjí stwoly nižSi, kytky wejrowitc, tlustší a stopeCky o 1—3 aii-

borecli. Tussilafío Petasites Lin. Petasites vulgaris Desf.
Kterýchž aiiljory ale z wtšílio dilii obsahují kwty samiCÍ,

mají je o polowici kratší, kytky ale delší, aiUlejsí, asto piíwálcowi-
té, se stopekuiiii o 1 anttoru. Tussilago hybrida Lin.

Oddenek té rostliny druhdy w lékarstwí se potebowal, ob-
zwlášt proti moru a dobytímu pádu.

Dewetsil. Tussilago. Huflattig.

Aubor mnohokwlý, mnohomanželný, jednodomý.
Kwty samicí krajní mnohoadé, jazykowité, celé; kwéty
w teri obojaké, trubkowité, 5zubé. Zákrow jednodu-
chý, listenatý. Ježle nahé. Chmýr chlupatý, šerpiwaunký.

D. obecný. T. Faríara Lin. Fl. dan, 1. 095. Ens;L

bot. t 429. Plcnk t. 629. Schk. f. 242. Stunn f. 2. Hnifn,

2. t. 16. Diisseld. 3. t. 3. Koské kopyto ÍI Mat. Háj,
2ó2. b. K. k. obecné Mat. iVtl 301. Dewésil, dewélsil,

koské kopyto, podkowka. Oddenek hluboko do ?em
wnikající, wtewnatý, wypaušlí wýbžky tenké, oblé, šu«
pinaté ; listy wšecky koenowé, dlauhoapíkaté, okraii-

hlosrdité, rohaté, wyhlodanozubaté, tlustaunké, na líci

došli lysé, na rubu jakož i apíky bloplsnalé ; stwoly



ped listím wvnikají, 3— G" wysoli^, pímé, oblé, belo-
wlnaté, šupinami podlauhlymi, tupými, poddutvmi pona-
erwenaIVmi porostlé, lauborné ; aubor paprskující,

žlutokwt) ; koruny krajní, peauzce jazvkowiié ; zákrow
lupenw prísiejné drauhých, árkowitokopinalých, tu-

pýb, maliko blanowiioobraubenych, na konci špinaw
nachowé nablilých. — W pijd hlinaté, wlhké, hluboké,
po Ewrope, Asii a Americe sewernych. Kwte w bez-
nu a dubnu. '^^.

Jiodá netoliko oddenek anobrž i list a kwet w lékarstwí se
potebowal.

Podadí 3.

mrÉzDmKOfriTÉ. asteroideae.

Hazdkík. Aster. Aster.

Aubor paprskující. Kwty w paprsku samici, ídko
nijaké, jazykowité, Iadé, jiné barvvy nežli ter složený
z kwét obojakýrb, trubkowitých, ózubých. Zákrow ste-
chowilý. Ježle nahé. iNažky bezzobanné, smáknuté.
Chmyr chlupatý, šerpiwaunký , jednoadý anebo adau
krátkých šttin obklíený.

*) Kwty paprskowé samicí. Chmýr jednoduchý.

H. norvoanglický. A. Novae Anglíae Lin. Herm. par.

/. 98. Lodyhy wztyené, 3— 6' wysoké, srstnaté, obyej-
n brunátné, nahoe chocholíkowit rozwétwené : listy

árkowiiokopinaté, zpedu zaužené, celé, objímawé, do-
le ušaté, srstnatopýité ; aubory weliké, l" w prmru,
dlauhé, na wrchoíících konených, latowilých, sméstna-
ných ; zákrow lupenúw kopinatoárkowitých, ostrých, 3-

žilých , zelinných , srstnatých, béwných , kostrbatých,

delších nežli kwély tcrowé, žluté; kwéty paprskowé z

brunátná fialowé, ídko ržowé » nažky srstnaté. —
W Americe sewerné podlé potokiiw. Kwete w záí a
íjnu. "4".

U nás oblíbená to zahradní rostlina swým kwítím podzimek
ozdobující.

H. ínpý. A. Amellus Lin. Blak. f. 109. Jacq. aust. t.

435. Hwézowá bylina Ma(. fVel. 424. Koen úkosný,
wptewnatý , mrcasatý; lodyha pímá, slewiná , oblá,

brunátem nabhlá, pýitošerpiwá, jednoduchá na konci

strbaulek nebo jednoduchý wrcholik nesaucí ; listy po-
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dlauhlo- nebo koplsowilokopinató, ostré nebo tupé s

kratikým hrotem, dole zaužené w í-apík, ožilé, pýritoáer-

piwé, koenowé woíší a nejtupjší, lodyhowé wz,hru se

umensujicí ; wrcholík z 2— 4 auborvv; zákrow lupenvv
-í— óradých, podlauhloárkowitých, tupých anebo sotwa
ostrých, pýritých, odstáwajíoích, na konci nachowých ; ter
žlutý, paprsek modrý. — Na pahrbcích wýslunných,
skalnatých, Ewropy prostední a jižné, Asie západní;
Kwte w erwnu. '4-

Koen aroiiiatn chutnající a zapácliající druhdy w lékarštwí
potebowali.

**) Kwéty paprskowé samicí; chmýr dwojadý: wnésný
krátký, šttinatý, wnitní chlupatý, stálý.

H. ínský. A. chinensis Lín. Knorr. 1. t. 5. 3. 4^

Callistema hortense Cass. Callistephus chinensis Necs.

Aster Dill. t. 34. yi 3(S. Lodyha pímá, 1 — P/j' wvsoká,
srstnatá, nahoe málowtewná ; listy hrub zubaté, ano-
brž stíhané, brwité, dolení okrauhloeliptiné nebo ši-

rokowejité, w apík kídlatý zaužené, prostední koso-
twerenopodlauhlé, sedawé jakož i nejhoejší kopiso-
wilokopinaté, celé; aubory weliké, 2— Viz w prmru
široké, ojedinlé, na konci wtwí jednodnchých, pro-
dlaužených; zákrow lupenvv dost odstáwajících, klíno-

watopodlauhlých, tupých, dlauhobrwitých ; kwty papr-
skowé tupé, bezzubé, fialowé, lilákowé, brunátné ano i

ržowé, blostrymaté nebo zcela bílé; ter žlutý; chmýr
wnitní padawý. — W ín a Zapanu ; nyní po celém
swt w zahradách. Kwte w srpnu a záí. O.

Sázením mnoho odrodkw , jithžto nejzníiiaenitejší jsaii plné
kwety terCowýiui zjazykowatlými a s lupeny zákrowníiiti ztrub-
kt>watelýuii.

TuRAN. Erigeron. Flohkbaut.

Aubor mnohokwtý, paprskující; kwty paprskující
krajní samicí mnohoadé , kwty terowé trubkoniié,
prawidelné, bu wšecky obojaké, bu wšné samicí a

prostední obojaké. Ježle nahé, ubkowanotekowané,
bukovvitotepenité. Nažka smáknutá, bezzobanná. Chmýr
chlupatý, šerpiwý, Iadý.

T. kanadský. E. canadensiš Lm Fl. dan. t. 1274.
Koen letní; lodyha pímá, I— 3' wysoká, oblá, prauž-
kata, mrtnatá, latowit vvtewnatá, stažená; listy áko-
witokopinaté , obak ztenené, brwité, dolení obdáln
pilowaaé ; zákrowy wálcowitéí árkowitokopinalé, máz-
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drowitoobraubené, ostré, wnéšné kratší, na hbetu mrt-

naté, wnitní skoro zdélí kwlw jazykowitých, ježto jako

terowé jsau trubkowité, špinaw bílé ; nažka podlauhlá,

krátce clilaupkowaná ; chmýr špinaw bily. — INa rumu,

polích a rolích w Americe sewerné, Mexiku, Brasilii, na

Kub, Guadalup, Trinidadu, Made, w Persii a Africe

sewerué, celé Ewrop. Kwte w srpnu až do íjna. O.
U nás obtížná buefi ; w Anterice jej poírebiijí proti ply»

nutí bicha.

T. ostrý, E. acris Z.m. Engl. bot. l. í\bS. Curt. lond.

1. t. 60. Schk. t. 241. Hai/n. 3. t. 30. Koen ozimý neb
mnohotetý, ernohndý ; lodyha pímá, slewíná , oblá,

mlce árkowaná, nachow nabhlá, pýrilá, nahoe hroz-

nuowtewnatá: wtwí jdno-trojaubornych, pímých, li-

stnatých ; listy erabité nebo ploché, dolení podlauhloko-

pinaté, dole ztenené wapík, hoení kopinatoárkowité,
odsláwající a zdálené, sedawé, wšecky nejcelejší, srst-

ualé i zákrowy polokulowaté, lupenw árkowitých, nej-

ostejších, wn srstnatých, wnitních blanowii obrau-

bených i paprsek pímý, zdélí tere, swtle nacbowý
nebo bílý i ter ze samých kwt samicích, niowiiých,

pemnohých; chmýr bledožlut erwený, dwakrát delší

nežli nažka. — ÍNa pahrbcích a polích suchoparných,

po .celé Ewrop až* do Dawurie, též na Kawkazu. Kw-
te w lipnu a srpnu. 65^*

Zápai Im a chnti liurkýdi, jindá se potebowal w lékastwí

;

též proti arám a urknulí.

JlNOCHMÝK. StENACTIS.

Aubor mnohokwtý, jinomanželný : kwty paprsko-

wé samicí, auzce jazvkowiié, terowé obojaké. .Szubé.

Ježle nahé, tekowané, ploské nebo nadduté. Zákrow z

lupenw 2— Sadých, stechowitých, auzkých. Nažka po-

dlauhlá, smáknutá. Chmýr paprskowý Iadý, šttinatý,

padavvý, terowý dwojadý : wnšný nejkratší, wnitní

jako paprskowý.

J. letní. S. annua ^ees. Erigeron annuum Pers. E.

annuum et heterophyllum Willd. Aster annuus Lin. FL
(lan. t. Í86. Koen tence wetenowitý ; lodyha pímá,
tuhá, asi 2stewíná, oblá, mlce brázcfowaná, srstnatá,

nahoe chocholienowtewnatá ; listy dolení wejité, do-
le klínowii ztenené a w apík dlauhý wybíhající, na
hoe ostré, zubatopilowané, chlaupkowané, hoení ko-

pinaté, sedawé, celé nebo ídce zubatopilowané, mk-
kohroté , chlaupkowané, nejhoejší kopinatoárkowité;

bá
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wtwe lodyhowé I— 4auburné; aubory asi sedmikráso*
vv}'m podobné; zákrow lupenw kopinaljch, skoro stej*

ných , ostrých, blanowit obraubenýcb, na hbetu št-
tinatých; kwty jaxykowilé , bílé, podlauhloárkovvité,

ostraunké ; ter žlutý. — (Na rumech a polích w Ame-
rice sewerné, w Krajin a Wlaších. Kwte w lipnu a

srpnu. 0,6-
W Americe sewerné potebiiie se co lék na Jiioci ženaucí, pro-

ti kamenu, dnám, wodnotlnosti a j.

Sedmikrása. Bellis. Masliebb.

Aubor mnohokwlý , jinomanželný : kwly papr-
ikowé I ade, jazykowité, samicí, terowé trubkowitó,
obojaké, 4—ózubé. Je/Je hoinolowité. Zákrow zwonko-
witý, I— 2adý, z lupenw tupých, listowitých, stejných.

Nažky smáknuté, obwejité, mrtnataunké, bezchmýi^.
S. ozimá. B. peren nis Lí>2. Fl. dan. 1. o02. Lam. t.

677. Engl. bot. t. 424. Mateník menší ili sedmikrása
Mat. Háj. 274. — Wel. 320. c. Sedmikrása, chudobka,
kakuška, zapomenutka, cikánka. Oddenek koenu mno-
holetého plaziwý, wtewnalý, mnohohlavvý, z každé hlawy
wypauští listy co riíže rozložené a stwol 1- wíce jích, 2-

tí" wysokých, nejjednodušších, pímých, nahých, Ikw-
tých ; listy wšecky koenbwé, obwejilókopisowité, w ípík
zaužené, tupé, mlce zubaté nebo zejkowané, obyejn
3žilé, pýité ; aubory ojedinlé a konené, na stwblech ;

zákrow lupenw wajenopodlauhlých, petupých, srstna-

topýitých
; paprsky bílé, obyejn na konci erwené

nebo wezpod erwen nabhlé; ter žlutý. — (Na paži-

tech a paslwinách po Ewrop až do Taurie nejobec-
njší. Kwle w dubnu až do listopadu, takže rostlinní
u nás zaíná a koní. "4-.

W zahradácli mají plnau ze saniýcli kwetw jazykowítých anebo
triibkowitých složenaii anebo z dípnatjdi, barwy bílé, plefowé, až i

nacliowé. Druhdy potíebowala se w lékastwí.

Celík. SoLmACo. Goldrothe.

Aubor mnohokwtý, paprskující; kwly jazykowité
krajní samicí asto zdálené, terowé obojaké, Irubko-
wité, ózubé. .Težle bezplewné, hned docela nahé hned
ubkowané, hned tepenaté. Zákrow pitlaené slecho-
witý , mnohulupenný. Nažka oblaunká , mnohožebrá.
Chraýr I ady, chlupatý, šerpiwý. — Welmi podobný
hwzdníku; liší se kwty wšemi žlutými a nažkami
oblými.
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C. obecni). S. V^irga aurea Lín. Fl. dan. t. 633. Engl.

bot. t. 301. Šturm f. 9. Hayn. 8. t. 12. Trak wysoký
Mat. Háj. 307. — fVd. 356. c Koen mnoholetý; lody-

ha pímá, 2—3' wysoká, dole luhá, hoeji prohýbaná,

oblá, dole toliko ártowaná, Jnahore brázdowaná, lu-

li'ž s králkýini wtwemi dlá i s kwly hrozen kopinatý,

Ivsá nebo nahoe pýitáí listy koenowé rapikaté, elip-

ticné, tupé, pilowané, lodyhowé kopinalé, obak ztene-
né, dole w rapík obraubený, ostré, wšecky šerpiwaunké,

dolení pilowané, nejhoejší celé ; hrozen pímý, nkdy
strewíný a delší, wíce mén hustý nebo petržený, li-

stnatý; zákrow lupenúw árkowitých . ostrých, kwtú
jazykowiiých asi 8, prodlaužených ; nažky pýíkowané.
— iNa pahrbcích wýslunných, w pasekách po Ewro^é a

sewerné Asii. Kwte w lipnu a srpnu. '^^.

Welini se promeuuje listím koenowyiH sirSfin a užším, lody-

hau lysali nebo pýitau. Korea ostrý sliny wyluzuje ; druhdy se

|)otel)owal w lékarstwí.

C. kanadský. S. canadensis L/«. Schk. C 2í6. Lo-

dvha pímá, oblá, árkowaná, huatá, nahoe rozdlená
na wtwe krátké, kwtaucí ; listy piblížené, stídawé,

sedané , kopinaté , zakonité , zdálen pilowané anebo
pínejcelejší, 3krát trojžilé, na líci wice mén šerpiwé,

na rubu pýité ; aubory malé rozpostawené w hrozny

jednostranné, wzhru obrácené, na konci podvvinulé, do-

hromady dlají latu chocholíkowiiau ; kwty jazykowilé

prekrátké. — W plotech a na polích Ameriky sewerné.

Kwte w srpnu a z-áí. "4.

U nás w zaliradáil) pro- ozdobu nejhojnjší.

Zlatowlasec. Linosyris. GoldsciioPF.

Aubor mnohokwtý, stejnonjanželný, terowitý, bez-

paprskowý. Ježle ploché, bukowaté, bunk po kraji

dužnatých, zubatých. Zákrow skrownoadý z lupenw
lislowitých. Koruna kraje hluboce na patero klaného.

Prašníkv a blizny umící. Nažka podtauhlá, bezzobanná,

smáknutá, hedwábitá. Chmýr dwojadý, chlupatý, chlu-

pw šerpiwých.

Z. tekmvaný. L. punctata. Cass. Chrysocoma biflora

Lin. C. dracunculoides Lam. Aster dcris Gmel. it. 1. /.

3y. f. \. sib. 2. t. 85. /! /. Koen na hoe žnipinafý ;

lodyha pímá, asi I '/z' wysoká, oblá, árkowaná, jako

ostatní díly lysá, dole asto erwenaw nabhlá, nejwýš

cliocholíenowtewnatá ; listy árkowité nebo árkowito-
kopinaté, smstaané, pímé, nejostejší, nejcelejší, 1— 3-

55*
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žilé , žláznatolekowané
, pišerpiwé, sedawé; aubory

chocholiené ; zákrow z lupenw bewných, nestejn
dlauhých , wníšných árkowitých, kratších, tžko roze-
znatelných od listí podobného nejhoejšího, wnitní
delší, kopinatoárkowité

; kwty dost weliké, uštw ko-
pinatých, ostrých, rozložených, žlutých; prašníky njící
bílé. — W Sibii a echách. If.

Z. obecný. L. vula^aris Cass. Chrysocoma Linosvris
Lin. AU. pecL 1. 11. /. 2. Schk, 1. 2158. Podobá se pe-
dešlému welmi ; liší se ale listy lysými, neteCkowanými

;

lupeny zákrowowými pi-íwskatými , na konci odstá-
lými, kostrbatými. — W Ewrop prostední a jižné,

též w Taurii. ^.
Oba tyto rody tené ine/i prsty koeoíin zapádiají, hoce

cbutDají a druhdy w lékaštvví se i)otrebowaly.

Drobnohlaw. Sphaeranthus. Kugelblume.

Aubory shlauené w uzly zakulatlé, husté, nino-
hokwté, jinomanželné ; kwty wšecky trubkowité, sami-
cí, mnohoadé, dole píztwrdlé, rozšíené, asto Szubé,
pometáním nélky samí 5zubé w obwodu. Ježle á-
stené nahé, wšeobecné listenenaté. Zákrow ástený
mnoholupenný, 1— 2—3adý, wšeobecný rozdílný. Praš-
níky bezocasé. Cnélka w obwodu na dwé klaná, u pro-
sted celá. Nažka bezzobanná, bezchmýrá, lysá nebo
chlaupkowaná.

D. indshj. S. indicus Lm. Lam. 1. 718. y. 2. Adaca
manijen Bhccd. 10. t. 43. Koen mnoholetý; lodyhy do-
le a nahoe wtewnaté, hladké ; listy stídawé, kopinaté,
nahé, pilowané, sedawé, zcela po apíku a dol sbíha-
wé, kídel tch pilowaných, jako silice lawandulowá
zapáchající ; aubory konené, shlauené w hlawky co
hrách weliké, modré, na stopce protilisté. — W Indii

vvýchodní. T^-.

NaC woDuau potehiijí proti hryzení a hlistám.

ÍInidák. Comyza. DCrrwurz.

Aubor mnohokwtý, jinoraanželný ; kwty w papr-
sku muphoadé, samicí s korunau nejautleji niowitau,
uatau nebo krátce 2— 3zubau, w teri .samí, trubkowi-
té, ozube. Ježle nahé, tekowané, nkdy tásnikowané,
rowné nebo nadduté. Zákrow lupenw mnohoadých.
Prašníky bezocasé. Nažka smaknutoploská^ aslo lysá
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dí)le ztenená. Chmyr I rady, ze šttin nifowilý«h, sotwa

šerpiwých.

H. ijwolisfij. C. ivaefolia Less. Harcharis ivaelolia

Lin. Barth. act. haf. 2. t. 27. Ker wtwí oblých, pýri-

lých; listy kopinacé, zakonité, w apík ztenené, hru-

bupilowané, dole .3žilé, lysé; chocholík konený, slože-

ný. — iNa Pedhoí dobré nadje. U nás we skleníku

obecný. \.

POMÍSEHKA. BaCCHARIS. BaCCHARIS.

Auborky mnohokwté, dwojdomé, koruny trubko-

wité. Ježle nahé nebo (poídku) pnplevvnaté. Zákrow pi-
polokulowatý nebo podlubowatý, mnohoíadý, stecbo-
wilý. Samí: koruna w hrdle rozšíená, na patero klaná

;

prašníky njící bezocasé ; nélka wíce méné pometawá.
Samicí: koruny niowité , príuaté ; nlka umící, na

dwé klaná
;
prašníky žádné. Chmýr rhlupaiý : samí je-

dnoadý, chlupúw asto wíjawýcli nebo pipernatokysío-
witých, zdélí zákrowu ; samicí 1 —• ninohoadý, na konci

auliý, nkdy zákrowu delší.

P. ywolistd. B. Feuiilei Drcand. B. striata R. et Pav.

Conyza frulescens FeuilL 2. t. 37. Ker pýím nejdrob-

njším jakoby poprášený ; rozhy oblé, píárkowité ; listy

krátkoi^apíkaté^ kopinalé, obak ztenené , hrub pilowa-

né , tikrát trojžilé ; strbauly samí rnzposlawené na
chocholíky složené, konené, píbezlisté, 18—20kwié;
zákrow wejcowitý, lupenw kopinatých, oslrých, slámo-

w barwených. Kwle w lipnu až do záí. — VV Pe-

ruwii. ^ .

We wlasti )i potehujf k sflen žalúdka.

Kafrodysbík. Tarchonanthus. Pelzsaamb.

Aubory asto innohokwté , dwojdomé. Zákrow
samí lupenw ó jednoadých, do poja srostlých, samicí

lupenúw pemnohých, oddlených, 2adých. Ježle bez-

plewné, srslnaté. Koruna trubkowitozwonkowita, óziibá.

Samí: prašníky umící; wajeník pomeíalý ; medník
obšírný, mozolalý, w korun wajeník pešlírajíoi ; nl-
ka niowilá, sotwa 2laloná. Samicí : prašníky pometalé ;

niedník žádný ; nlka umící, lalokúw 2 podwinutých.
Nažka nejwinatjší, bezchmýrá.

A', obecnij. T. camphoralus L;>^ Lam, t. 671. f. I.

Klichryso aíTinis Herm. lii^d. 1. 229. Pluk. alm. t. 1 74. /.

I. Ker zwýií 2 niužuw, smíikúw oblých, rozeh oblýeli,
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brázdowanýoh, jako wšeliké díly laty a rub iislw bélo-

plsnalých ; listv stídané, králkoapíkaté, podlauhlé, do-
le wíce mén klínowité, nékdy kopinaté, tupé nebo tu-

paunké, nejcelejší nebo pízaubkowané, kožowité, pre-
ziniující, síkowanožebernaté, na líci lesklé, jakoby ne-
dokonale pokosteni natené; lata konená, i s listy bucf

wezpod toliko neb obak plsnatá , asi 4" dlaubá,

mnohoauborná ; stopeky tlusté: zákrow plsnatý, mno-
hokwtý : samí mají koruny hnédožluté, ustíaw weji-
tých, tupých , prašníky žluté, njící, nélku z trubky
prášníkowé umící, trošiku kejowitau, ostrail. — INa

Pedhoí dobré nadje; u nás we skleníku.^.
List woní a clmtaá silnE kafreui jako naSinská Salwej,

Oman. Inula. Alant.

Aubor mnohokwtý, riaznomanželný : kwety papr-
skowé Iadé, samicí, nékdy pometáním jalowé , asto
jazykowité, ídko trubkowilé, 3zubé, tcrowé trubkowité,

obojaké, Szubé. Zákrow mnohoadý, stecbowitý. Ježle

ploché, nebo pínadduté, nahé. Prašníky dole 2štélinné.

Nažka bezzobanná. Chmýr stejný, Iadý, ze šlétin vvla-

sowitých, píšerpivvých.

O. lékaský' I. Helenium Lm. Fl. dan. t. 728. Plenk

t. 62 'i. Haijn. G. t. 45. Diissdd. 4. t. 9. Woman Ma(.

Háj. 17. — JFd. 20. Koen tlustý, wétewnatý, ,hnédo-
éerwený , mrcasatý , silné kafrem zapáchající, hoce
chutnající; lodyha vvztyená, 4— tí' uysoká, huatá, na-

hoe wétewnatá; listy nestejné zubaté, na líci žeberna-
loswraskalé, drasné , na rubu béloplsnaté ; koenowé
apíkaté, eliptinopodlauhlé,* delší , lodyhowé srdito-
wejité, zakoníte, 'objímawé ; aubory weliké, 2—2VV
w prmru široké, ojedinlé, nebo po 2 na konci lo-

dyhy nebo wétwi a tak dlající latu newelikau; zákrow
polokulowatý : lupenw zelinných, odstálých, plsnalých,

wnšných wejitých, wnitních árkowite kopisowitých
;

kwty paprskowé auzce jazykowité, jako ferowé syté

žluté; nažky tyrhrané, lysé s dlauhým chmýrem. —
Na lukách wlhkých, podlé píkopúw a ek w Ewropé
prostední a jižné, též w Asii prostední. Kwte w lí-

pnu a srpnu. 14-.

Koen sestáwající ze Skrohn, kafru, woskii. pryskyire a Iio-
Ciny jindá w lékastwí welini oblíbený ; též dlají z nPiio wfno o-

uutnowe.

O. cIdustaivaA. Convza Dccand. Convza squarrora lÁn.

FL datu /. G22. Fn>,d.'bof. /. Ilí)b. Lam. f. 697. /! I.
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/.lalý trak samec Mat. Háj. 261. Z. t. welší íFeL 301. c.

(Milastawa. Hnídák. Koen mnoholetý, wtewnatý, mrcasalý;

lodvha pímá, o— 4' wysoká, nahoe wlewna(á, oblá,

dole árkowaná, nahoe brázdowaná, pyitopíplsnatá,
obvcjn nachem nabhlá ; listy stidawé. wejitokopi-

naié. kí)enow-é w apík zteneno, l)ocní sedaw, dole

klinowit ztenené, wšecky zubaté, swraskalé, tupé, na
líci pyité, na rubu pyitoplsnaté, špinaw zelené ; au-

bor pemnoho rozpostawených na chocholík tebas
stewíný ; zákrow z lupenw árkowilých, ostrých,

wnešných kratších, odstáwajících, zelených
,

pýitých,

wnitních delších, rusých, na konci nachowých ; kwéty
žluté , paprskoué na wnitni stran hlaubéji na tré

klané a tudy píjazykowité, samici ; chmýí ponaerwe-
nalé. — W plotech, na pahrbcích, pastwinách suchopar-

ných, skoro po celé Ewropé, w Taurii, Persii. Kwéte w
lipnu a srpnu. '^-.

Celá rostlina špinawá, ísaucí t«na, sinrdí a diotná hoce
; ped

asy potebowala se proti swrabu.

BlEŠBÍK. PfILICAKIA. FlOHKRAUT.

Aubor mnohokwélý, rznomanželný ; kwty papr-

skowé samicí Iadé, skoro wždvcky jazvkowiié, terowé
trubkowité, ózubé, obojaké. Ježle nahé, ploché. Zákrow
bwn slechowitý, skrownoadý, z lupenw árkowi-
tých. Nažka bezzobanná, oblaunká. Chmýr dwojadý,
wnšný zubatý, nejkratší, wnitní ze šttin 10—20 slo-

žený.

B. oheaiý. P. vulgaris Gacrt. t. 1'Í5. lnula Pulicaria

hin. FL Jan. 1. 613. Engl. bot. 1. 1196. Koen Iftní ten-

ce wetenowitý , mrcasat wétewnatý; lodyha pímá,
asi stewiná , oblá, nkdy nachem nabhlá , latowit

rozwtwená, huatá ; listy stidawé, poloobjímawé, po-
dlauhlokopinaté, ostré, eabité, nestejn zubaté, huaté,
pozdji olysajicí; stopky jednostrbaulé, protilislé ; aubo-

ry polokulowaté; zákrow z lu[)enúw árkowiiých, kon-

cem pcostrým odstáwajících, huatých anebo (w kraji-

nách studených) lysaunkýoh
;
jazýky kwlw krajních

nejkratší jakož i kwtv terowé žluté; chmýr wnitní
a.si lóšltinný. — Podlé cest na náwsích w pd hlina-

lé, wlhaunké, po celé Ewrop. Kwte w srpnu a záí.O*
SíIdu zapái-liá, i zapuzuje prv Itlerliy a uian(liy;na( jindá proti

auplawici se potrehuwala.

B. aiiplawuný. P. dysenturica Gaerl, lnula dysen-

icriía Lm. FL dan. t. i o. Ensl. bol t. 1115. Schk. t.
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247. Hayn. 6. /. 46. Zlatý trahk prostední Mal. Wel.
308. Koen mnoholetý ; lodyha pímá, asi 2stewíná,
ohlá, plsnatá, latowité rozwélwená : wtwí oblaukowit
sehnutých, pak zpímených ; listy wajenopodlauhlé, dole
srdité, auškoma objímawé, nejcelejší nebo neprawidel-
n zubaté, tupé nebo ostré, hrotíckein mozolatým ukon-
ené, na rubu šedoplsnaté ; stopky lodyžní a wetewní
konené, jednoauborné, plsnaté ; aubory asi ^A" w pr-
mru široké ; zákrow lupenw árkowitých, šttinowit
ukonených, huatých; paprsek jazýkw 2—3krát del-

ších tere; chmýr wnéšný zubarý, wnitní asi 20šttin-

ný. — Po celé Evvrop na místech hlínatých, wlhkých.
Kwéte w lipnu a srpnu. "^

.

Druhdy se potebowal proti auplawici.

WoLOWEC. BOPHTHALMUM. HlNDSAVGB.

Aubor mnohokwtý, rznomanžeioý ; kwty krajní

jazykowité , Iadé, samicí, terowé obojaké ; koruna
wšech s trubkau oblau, dole stésnénau. Prašníky pené-
patrn ocasaté. Nažka w paprsku 8boná, auzce okídlá,
w teri ploskosmaknutá, po vvnitním kraji I kídla. Chmýr
wejcowitý, mázdrowitý, roztrhaný nebo chlupatozubalý.

JV. ivrholistij. B. salicifolium Jacq. aast. t. 370. B.

grandiflorum Sclik. t. 257. B. salicifolium et grandiflorum
Lin. Koen mnoholetý ; lodvha pímá, asi 2stewíná,
oblá, árkowaná, chlupatá, nahoe wtewnatá : listy po-
dlauhlé nebo kopinaté, pízubaté, pýité, tupé, hrotí-
kem mozolowitým ukonené, dolení w apík ztenené,
hoení sedawé, proti konci se ztenující: wtwe lau-

borné, prodlaužené; aubory asi IV2" w prmru široké;

zákrow luoenw kopinatých, špidlatých, pýitých
;
jazý-

ky dlauhé, Širokaunké, na konci zubaté, žluté nebo ry-

zé ; nažky w paprsku na konci tupé, píuaté. — Na
pahrbcích wýslunných Ewropy skoro celé. Kwle w er-
wnu až do srpna. V[.

Sprostý lid se domníwá, že jest lékem proti uštknutí od hadúw
s zbsilýdi psiiw.

KoLOTonÍK. Telekia. Telekie.

Pedešlému podobný. Paprsek Iadý s jazýkv
dlauhými, auzkými ; koruny wšccky s trubkau oblau,

zponeuáhla dol se ztenující. Prašníky dole dlauho-
ocasc. INažka w paprsku a teri árkowitá, prodlaužená.



mnohožebrsi, bezk idla, tihranosmaknutá. Chniýr wn-
cowitý, zaubkowaný, stejný, pícliniplawý.

K. nejladnjší. T. speciosissinia Dfcand. Buphtlial-

luuni speciosissionum Ard. sp. 1. 1. 1. Reichcnb. ic 4. t.

3^9. Koen mnoholetý, hlízowitý; lodyha 2stewíná,
hladká, bloárnatá ; lisly stidawé, srdité, objímawé,

wajené, ostré, pilowané , tuhaunké, lysé, po žíle we-

zpod píhuíiaté, síkowanožebernaté ; listy dolení w ra-

pík objímawý zaužeué ; stopky pítrojhrané ; zákrow z

lupenúw wejitých, tupých, welikých ; kwty krajní pa-

prskující, samicí s jazýkem 2— 3zubatým, žlutým;, ter
z kwtw trubkowitých, na twero klaných; tyinky w
teri 4 s prašníky hndými, srostlými ; w teri vvaje-

nik pometawý, nlka wálcovvitá, tupá ; w paprsku wa-

jeník wejitý; nlky 2; semeno w paprsku wejité. —
W údolech horkých w Podalpí jižném. "4-.

Neshodice. EcLiPTA. Mehlblumb.

Aubor mnohokwtý, rznomanželný } kwty w pa-

prsku Jadé, samicí nejaužeji a krátce jazynaté, w ter-

i trubkowilé , 4zubé, obojaké. .ležle mlkonadduté,
opatené piewami árkowitoniowitými, na konci brwitý-

mi, co nažky dlauhými. Zákrow 2adý z lupenw 10

—

12 wejitokopinalých, zakonitých. iNažky w paprsku 3-

hrané, w teri smáknuté, po stranách mkkoostenné,
bezchmýré, komolé nebo špidlalé zaubkem 1— 3 nej-

menšími.
iV. pímá. E. erccta Lín. Riimph 6. t. 18- /'. 1. Ver-

besina alba Lín. Eupatoriophalacrum Díll. t» XiZ. f- 137.

Scabiosa conyzoides Pluk. alm. 1. 100. /. 1. Zelina pí-
má, pldruhostewíná, wtewnatá, pitlaené hebcli-
tá ; listy stíné, sedawé, skoro srostlé, podlauhlokopi-

naté, obak zakoníte, celé, husté nebo obdálné pilo-

wané,' obak pitlaené hebelité í strbaulv úžlabiko-

wé, ojedinlé nebo podwojné, na stopkách ókrát delších,

7. kwtw bílých složené; terowé na twero klané, \-

mužné. — W Indii wýchodní, ín, na Molukách, Žáw,
w Asii malé, Egyptu, Africe wýchodojižné, na ÍVlauricii,

w Americe jižné a sewerné. O.
ernau Sfáwu z listw |)otebiiif obzwIáštC staré ženy k er-

nní winsiiw, ano i noworozenátkum niyjf lilawii, aby dostala erné
wlasy ; též ji potebují proti bolení hlawy a wyražeaináin.

.IiÍJNKA. Dahlia. Grorgimr.

Aubor paprskující ; kwty w paprsku jazykowilé.
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samicí nebo nijaké, w teri trubkowité, na patero klané.

Zákrovv dwojnásobný ? wnšný z lupenw asi 5, listo-

witjch, Iadých, odstálých anebo podbnutých, wnitní z

lupenw 12— 1tí pídwojadých, dlauhých, na konci máz-
drowitých , dole tlustaunkých a dohromady srostlých.

Ježic ploché, s plewami mázdrowitýnii, celými. nlka
wtwí pímých anebo príwehnulých. Prašníkv bezocasé.
Nažka podlauhloobwejcowitá, pismaknutá, bez chmýru
na konci nepatrn 2rohá.

/. vmohoharewná. D. variabilis Desf. D. pinata ct

rosea Cav. ic. 1. 1. 80. et. 3. (. 265. D. sambuciíblia

Salisb. par. 1. 16. D. purpurea Poir. Georgina variabilis

Willd. h. her. 1. 93— 95. Oddenek koenowý krátký,

ukausnutý, u prosted se swazkem mrcas wetenowit
ztlustlých, dužnatých ; lodyha wztyená, 2— 6' wysoká,
roztraušen chlupatá, až i srstnatá nebo pílysá, stíno-
wlewná ; listy stíné , lysé nebo na rubu krátkými
chlupy drasné , po kraji šerpiwé , nejdolejší dwakrát
wyštrbené nebo wyšteptané, hoení jednoduše wyštp-
tané, nejhoejší .'')dílné a celé : úkroje wejité, wejito-
podlauhlé a podlaubié , na konci wytažené , nestejn
ostrozubé ; aubory weliké, 3—ó" w prmru dlauhé;
lupeny zákrowowé wnšué wejitoeliptiné, ostré, do-
le stažené, mnohožilé, zelinné, wnitní dwakrát delší,

podlauhlé, tupé, barewné, t. od nejtmawjšího nachu
a šarlátu skrze fialowo, lilákowo a ržowo, též z porna-

ranowa a tmawého ryzá skrze sirkowo až do nejist-

šího béla ; korunv terowé (jsauli nezmnné) ryzé. —
W Mexiku. "H-.

'

Tepruwa na znCátkn toho weku pišla wynasnaženíin Sessélio,

Mo9Ína a Cervantesa, rostlinái-w iijexickýdi, do naSiili zalirad,

kdežto welikau ozdobaii jest, a jironiGnila se u weliké rniiožstw/ od-
rodkiiw, jichž zaliradníci kupci wfce tr)00 pociftají. Odrodky tyto ne-
pociiodí toliko ruznobarewností, aaobrž welikostí celé rostliny a aii-

borw, jejich twarem plocliýin až do kulowata a twarein jednotli-

w5'di kwetw aiibor skládajících.

Bulwy jsau náhorké a potrelmji se we wlasti proti obtížno-
stem žalúdka; sázené, jsauce uiírnjší, jedí se.

NiTROTUL. SlEGESBECKIA. SiKGESBECKIB.

Aubor ranohokwtý, rúznomanželný ; kwty w pa-
prsku Iadé, samicí, jazykowité nebo jinotwaré, w teri
obojaké, 3— ózubé. Zákrow 2adý : wnšný z lupenw
5, árkowitokopisowifých, odstálých, wnitní nažky w
paprsku dopola zaobalující, pímé. Ježic ploské, s ple-



waini nažkv ol)alujícími. iNažky obwejitopodluhowalé,

piílwerohrané, u vvnitr píoblauLowiié, bezchmýré.

íY. ivijchodni. S. orientalis Lin. cli/f. t. 203. Sc/ik. t,

256. Pluk, am. t. 380. /. 2. Zelina 3— -islewiná, oblá,

buatopvrilá, slrínowtewná, wlwe nkolikrát rozso-

cbané dlají zpsob chocholíku ; listy stríné, dolent

wejilé, dole klínowilé , w apík ztenené, zakonité,

lirubozubé, 3žilé, šerpiwaunké, nejhoejší podlauhloko-

pinat' , sedawé ; aubory w rozporách úžlabíkowé a

konené, na stopekách co ony dlauhých, malé, z kw-
tCiw žlutých ; lupeny zákrowu wnšného porostlé chlupa-

mi^žlázku kulowatau, lepkost ^vyluující, nesaucími, dwa-

krát delší wnitních, po hbetu podobn chlupatých ;

paprsek z 8— 4 kwtw jednostranných. — W in a

Indii wýchodní. O.
Na( horkau ])otrebují w ín proti kamenu a podágrám.

Podadí 4.

STARECKOWITÉ. SENECIOiNIDEAE.

ŠÁTAWKA. ClIBADILM. ScHLEIMER.

Aubor Idomý, skrownokwtý, terowitý ; kwty
krajní nemnohé, trubkowité, na patero klané, obojaké,

jalowé. Zákrow wejcowitý, lupenw klímawých, weji-

tých, poddutých, wnitních nažky krajní na stran nad-

duté dopola objímajících. Ježle ploché, w teri bezplew-

né, po kraji s piewami nkdy dwojadymi. nlka kraj-

ních kwtw na dwé klaná, terowých nerozdlená, na

konci kejowitá, mrtnatá. Nažky krajní weliké, obwejcowité,

u wnit písmaknuté, wn nadduté, bezcbmýré, na konci

huíiaté chlupy klaubnatými, w teri pometawé, autlé,

árkowité, na konci nejhuiiatjší.

S. drasnd. C. aspernm Dceand. Bailleria aspera

Aubl. t. 317. Trixis aspera Pcrs. Oswalda baillit-rioides

Cfljj. Conami. Bylina nkdy dole dewnatá, zwýší muže;
wtwe oblé, pitlaené pýité ; listy stíné, apíkalé,

wejitokopinaté, dole zkrátka klínowité, na konci zakon-

ité, oste j)ilkowané, obak šerpiwé, 3" dlauhé, P/a" ši-

roké ; aubory zakulallé, wn nkdy pýíkowanc, bla-
wé, rozpostawcné na lat chocholíkowité ; nažky w ter-

i pometawé, na konci mrlnaté. — W Kayen a Me-
xiku. ^.
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N:it hoká zapádiá celerem a omauiQJe ryby, a tudy k lowcní

jidi se potebuje.

Kafrozéj. Unxia. Riechkraut.

Aubor jednodomý, wícekwtý: kwtw w paprsku

5, jazykowitých, samicích, malých, wejilých, w teri sam-

ích, trubkowitých, ózubých. Zákrow zakulatélý, z lu-

penw h wejitých. Ježle nahé. Nažka w paprsku wej-

itá, smáknutá, nejhladší, holá.

K. kopinalý. U- camphorata Lin. TMm. t. ,699. Lo-

dyhy pímé, 2slewíné, tenké, socliat rozwtwené,
krátkochlupé, na klaubech oteklé; listy stíné, sedawé,

kopinaté, V\-í' dlauhé, 6" široké, mrtnaté, celé, ostré;

aubory ojedinlé, w rozporách konené, lOkwté, na

stopkách krátkých, niowitých; koruny žluté, drobné;
zákrow z 5— 6 lupeniiw mrtnatých ; nažky twrdé. — Na

písku \v Surinamu. O.
Siln zapadlá kafrem a potebuje se co lék silae na pot že-

naucí.

Smoloro. Sii,phium. Silphie.

Aubor mnohokwétý, rznomanželný ; kwty w pa-

prsku jazykowité, samici, jazýky iradé, plody mnoho-
adé ; kwty w teri trubkowité, 5zubé, samí pometá-

ním nlky. Zákrow zwonkowitý, stechowitý. lupenw
pitlaených, tuhých, na konci listowitých, bwných. Je-

žle pínadduté, plewnaté. INažky w paprsku plosko-

smaknuté, obraubeno2kídlé, ukonené zuboma nebo

osinama hned prostýma, hned s kídlem srostlýma.

S. obecná. S. therebinthinaceum Lin. Jacq. h. vind.

1. t. i3. Lam. t. 101. f. 2. Gaert. t. J71. Lodyhy pí-

mé, 4—5' wysoké, lysé, oblé, árkowané, nahoe latowit

rozwtwené; listy stídawé, na líci jcapovvité, t. j. poseté

kratikými, tuhými šttmami, ze štítku okrauhlého wy-

niklými, wezpod a po kraji šerpiwé, dolení apíkate,

wejité, nkdy dole srdil wykrojené, drobn pilowané,

hoení wejité nebo wejitokopinaté, nejkratáeji apíkaté ;

apíky dolení delší listu samého, brázdowané, ponaer-
wenalé; auborv dlají na konci lodyh chocholik; stopky

tenké, nestejn prodlaužené, árkowané, jednostrbaulé

;

zákrow zakulatélý, z lupenw wejitých, tupých, brwi-

tých, jinak lysých ; kwty žluté, oddlené piewami dro-

bnými, árkowitými; jazýky podlauhloárkowité; nažky

wejité, na konci wykrojené. — W Americe sewernt'. "^^I^-
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U nás w zahradách pro pkné wzezení ; prýští se z nSho

pryskyice žlutawá, terebinlinau zapádiajícl, kterauž vlastnost i jiné

toho pokolení rody mají.

KlBJOMiKA. EsPELETIA. ESPELTIE.

Aubor ninohokwlý, jednodomý : kwty w paprsku
nejmnožší, Iradé, jazykowité, samici, w teri trubkowiié,

ózubé, pometáním samí. Zákrow zwonkowitý, stecho-
witV, mnoholupenný. Ježle ploskaunké, piewnaté : plew
mázdrowiiých, tiip}ch. Prašníky njicí. Cnlka n pa-

prsku na dwé klaná, autlá, w teri jednoduchá, ^'ažky

obwejcowité, píhranatéj holé, w teri nepochybn po-

melawé.
K. hrubokivélá. E. grandiflora H. Bonpl. eqii. 2. /.

TO. Byhna pryskyinatá, hustau a nárysawau ulnau pi-
krytá ; koien mnoholetý; lodyha pímá, 9— 10' wysoká,

prewlewnalá, iyrhraná ; listy stíné : koenowé mno-
hé, iapíkaté, V\t dlauhé, 2'/?' široké, kopinaté, ostré,

nejcelejší, tlusté, na rubu árkowané ; aubory asi V\i'

w prmru široké, z kwtw žlutých složené, dohroma-
dy dlají chocholík listnatý ; jazýkw asi 60 árkowi-
tých, na konci iizubých. — Na místech studených oko-

lo Santa - Fé de Bogota a na Andách kninduen-
ských. O.

Prýští se z ní pryskyice, trcmentina nazwaná, žlutá, prozraSi-

tá, weliui užitená, obzwlášt pro knihotisk.

BODLOSEUBSKA. ACABTHOSPBMUM.

Aubor mnohokwtý, rznomanželný : kwty w pa-

prsku Jradé, samicí, jazykowitokápowiié, w teri samí
Irubkowité, ózubé. Zákrow Iadý, lupcnw 5 elipti-

ných, poddutých. Ježle ploché, piewnaté : plew wnš-
ných obalujících wajeníky, wn trny zelinnými, udico-

witými opatených, wnilních poddutýcli, na konci zuba-

tých, kwtv samí zastírajících. Prašníky bezocasé, uad-

wskaté. Kamenka nlkowá ohnutá, na konci lysá.

INažky plewami trnatýmí ztuha zaobalené, smáknuté^
tupé, dole píztenené, bezchmýré.

B. nízká. A. humile Dccand- Melampodium humi-

le Stvartz. Centrospermum humile Lfss. Zelina pímá,
písrstnatá ; listy pílvrowité, slíhanozuhaté, sedawé ;

piewy wnšné zaobalující nažkv oboné, bezbrázdé, w
dwa ržky dlauhé prodlaužené. — Na rumu u pd
zdlané na Jamaice.Q.
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Semena (Semen contrn Mnrron) škodí drnbeži, nepodiybiie pro
udice na plewácli, nažky obkliíiujír.ídi.

Repe. Xanthium. Spitzklette.

Aubory jednodomé, stejnoraanželué. Samí: Zá-
kow zakulatélý, maohokwtý, z lupenw prostých, Ia-
dých

;
ježle wálcowité, piewnaté 5 koruny kcjowiié, na

patero klané ; tyinky s nitkami sotwa na korunu piro-
stlýtni, prašníkw prostých, bezocasých. Bhzny 2, sro-

stlé. Samici: kwty 2, w zákrowu hákatotrnatém, I — 2-

rohém ; koruny niowité ; tyinky žádné ; bhzny 2, ár-
kowité , rozewené. Nažky smáknuté, bezchmýré, w
pauzdrách zákrowu ztvvrdiého, 2pauzdrého.

R. obecná. X. strumarium Lin. Fl. dan. t. 970. ham.
I, 76S. Schk. t. 291. En^l. bol. t, 2544. Xanthium Blak.

t. 43 í. Lupen menši i/aí. Háj. 368. — IFel. 420. Dur-
koman. Koen tenkovvetenowilý, letní ; lodyha pímá,
1/2— 2' wysoká, bezbranná, wtewnatá, hebelcowitosrst-

natá ; listy stídawé, apíkaté, dole 3žilé, wíce mén srd-

ité, 31aIoné, nestejn a hrub dvvakrát zubaté, šedo-

zelené, hebelcowitosrstnaté ; aubory samí kulowaté, ko-

nené na wtwích a lodyze ; aubory samicí doleji u*

místné, hromadné nebo píklasené 5 zákrow plodonosný
elipsowitý, V2 dlauhý, w 2 rohy nu konci hákowit wy-

bihající a ježalý trnami koncinv hákowitých.— Na rumu
podlé cest w nejwtším dílu Ewropy, Afriky sewerné.

Kwte w lipnu až do záí. O.
R. hraboplodá. X. macrocarpum Decand. X. ori-

entale Lm. Gaert. t. 164. Cav. ic. 3. 1. 221. X. echinatum
Balb. et. Nocca JI. ticin. 2. t. 17. X. italicum Morctli. Rei-

chmh. ic. 4. e. -323. X. maculatum Rajin. Welmi po-

dobná pedešlé ; zákrow plodonosný wajenopodlau-
hlý, dwakrát delší nežli širší, mezi trnv a u dola ro-

hw nejmrtnatjší, rohy na konci hákowité. — Na wini-

cích a rolích w Itálii, Gallii jižné, též w Americe sewer-

né, Mexiku, Bonarii a Peruwii. Q'
Oba tyto rody núležt^jf k barwískýin rostlinám, jichžto síaf

ímané k žIuISdí wlasíiw potebowali. Koreo, naí a plody byly ped
asy w lékastwí užíwány.

BožÍBYT. Ambrosia. Ambrosia.

Aubory jednodomé, samí nahoe na klasu, samicí

dole. Aubory samí mnohokwté : zákrow z lupenw I-

adých, skoro srostlých w misku
;

ježle bezpiewé ; ko-

runa trubkowitá, krátká { tyinky s korunau nespojené.
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Aubóry samicí mnohé, Ikwété, nahlauenó, zákrowem
wšeobecným obklíené a wloženVmi listeny opatené

;

koruna žádná; raménka nlkowá prodlaužená. Nažka
wejcowitá, w zákrowu stálém, wehnutém anebo asto w
zuby nebo rohy wzrostajícím.

B. pomoskij. A. maritima Lin. Schk. t. 292. Ambro-
sia Dodon. 35. ic. Rostlina letní, celá nejhuatjší, po-

pelaw šedá; lodyha oblá, pímá, 2— 3' wysoká, mlce
brázdowaná, huatomrtnatáj nejodstáleji wiewnatá ; listy

stídané, apíkalé, dwakrát wyšlptané : úkrojw proti-

sených, s úkrojky tupými, tu a onde obak Izubými, s

choboty tupými ; aubory samí rozpostawené w klasy

na konci lodyhy a wtwí, samicí pod nimi w úžlahíku
nejhoejších listw ; aubory samí nií, zákrowu zwon«

kowitcho, nejkratšeji stopckowaného, krátce mrtnatého,

zwonkowitého, 15—20kwtého ; aubory samicí po 1— 2

— 'ó w úžlahíku nejkratšeji stopekowané, Ikwté, mrt-

naté, plodonosné po stranách o 4— ó kolcech kráikých,

rowných, krátkým zobanem ukonené. — Na tráwní-

cich podlé moe a ek w Evvrop stedomorské, též

w Egyptu, Senáru, Kapadocií a d. Kwéte w lipnu a

srpnu. G.
Fiíjcmn zapáchá koením a hoce cliutná

;
potebuje se co

posilTiující hoj k zacelení wediiw.

Sambaba. Parthenium. Parthbnie.

Aubor ronohokwtý, rznomanželný ; kwtw w pa-

prsku 5, jednoradých, samicích, jazykowitých, w teri

trubkowité, ózubé, pometáním nlek samí. Zákrow po-

lokulowaiý, 2adý : lupenw wnšných wejitých, wnit-

ních okrauhlých. Ježle homolowité nebo wálcowité. Kw-
ty samí: tyinky nejdoleji z trubky wyniklé, z mládí

sotwa spojené; nlka nerozdlená. Kwty samicí: ja-

zýky obsrdité, krátké ; raménka nlkowá polooblá,

tupá. Nažky písmaknuté, hUdké, krajem mozolatým
a pak se oddlujícím obraubené, Chmýr z 2 supin osi-

nowitých anebo píokrauhlých.
S. obecná. P: Hysterophosaeus Lin. Argyrochaeta bi-

pinnatifida Cav. ic. 4. 1. 378. Villanova bipinnatifida Ort.

dec. t 6. Hysterophorus Nissol. man. ac 1711. í. i3. /.

2. Zelina pýitá ; lodyha pímá, brázdowaná, wétewnatá;
listy apíkalé, nejhoejší sedawé, wšecky petržené wy-

štrbené : úkroje rozewené, wtší a konený stíhano-

zubaté nebo skoro protiscné, menši sotwa rowe pti-

ny wlších, celé i aubory nemnohé, stopokowané, asi
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co wikew wcliké, polokulowaté, na konci wtwiek roz-

postawené w hrozny, které dohromady dlají latu ; zá-

krow lupenw na konci p^itých. — Na místech šlr-
kowých w Mexiku, na Jamaice , Martinice. Kwte w
erwnu až do íjna.©

W Americe ji potebují jako my naši imbabu.

OSTALKA. ZlNNlA. ZlNNIE.

Aubor paprskující : kwty w paprsku jazynaté, \v

teri trubkowité, hzubé, obojaké. Zákrow siechowitý z

lupenw wejitookrauhlých. Ježle homolovvité nebo wál-

cowité, s plewami podlaublými, násobenými, kwty tero-
wé zaobalujícími. Jazýky kožowité, obwejité, nebo
podlauhlé, stálé. Nažky plewami okornatlé, mázditopí-
kídlaté, w paprsku pítrojhrané, holé, w teri í— 2-

osinné nebo 2zubé nebo komolé.
O. mnohokwétá. Z. multiflora im. Lin. f. dec. t. 12.

Jacq. ohs. 2. t. 40. Koen letní tenkowetenowitý, mrca-
satowétewnatý; lodyha pímá, 2stewíná, stícnowétew-
ná, oblá, mlce brázdowaná, chlupatá, nebo lysá ; listy

stíné, wejitokopinaté, dole ztenené w apík nejkratší,

na konci tupé, nejcelejší, obak a po kraji šerpiwé ; stop-

ky konené, ojedinlé, jednoauborné, delší listu, wzhru
homolowit tlustnaucí, duté, brázdowané; zákrow zwon-
kowitý , z lupenw podlauhlých , pitlaených, tupých
anebo wykrojených, ern obraubených, skoro mázdro-
witých

;
jazýky obwejité, tupé nebo wykrojené, na

wrchu erwcowé nebo žluté nebo rusé, wezpod z hn-
dá žlutaw mnohožilé a sikowanožílnaté, nepadající, po
kraji šerpiwé; kwty terowé obojaké, kraje nálewko-
witého, wn nahndlého ; ježle pak homolowité, jazýky
pewyšující. — Na lukách w Mexiku, Luisian, Brasilii

;

u nás w zahradách ozdobau. O.

Okoratka. Wedelia. Wedelie.

Kwty w paprsku jednoadé : samicí s nažkau slej-

nolwarau, hranatau, okornatlau, na konci nesaucí chmýr
listowiiý, išowitý, tu a tam osinau krátká u opatený.
Zákrow z lupenw bwn stechowitých, 2adých. Ježle

slab plewnaté.

O. krusíkoivá. W. calendulacea Lfss. Yerbesina
calendulacea Lin. Caltha Bnrm zeyl. t. 22. f. I. Pee
Cajoni Rhced. 10. (f. 42. Z koena wyniká wíce lodyh

iVi—-2' wysokých, pímých, oblých, obyejn ponacho-
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wélých, hrehelcowit srstnatvch ; listy kopisowitokopiBaté,

pisedané, tupé, obak ztenené, dole wšak zauženejší,

blizko konce s nkolika tupými zubv pilowané nebo
eitowvkrajowané, liebelité ; stopky prodlaužené, 4-

— í)
" dlauhé, hrbelrowitošerpiwé ; aubory širší l" ; lupenv

zábrowowé listowiié : wnšnycb 5 kopinatých, ostrých,

wnilních ií kratších a užších ; kwty paprskowé oby-
ejn po 10: kraje 2—Szubého, terowé ózubé

; jilewv

podlauhlé, tupé; nažky poHluhouaté. — W Indii wý-

chodní a na Ceylonu. Kwte w Hpnu až do záí. Q.
Zelinu korennau potreniií we wlasti w neduiiwostecli žalúdka,

brlclia, též |)roti wodnotlnosti, v,o k rozhánní.

MaSTJŽÁK. GCIZOTIA. GllZOTIE.

Aubor mnohokwtý, riiznomanželný ; kn-tv papr-

sku jazykowité, Iradé, w teri obojak. korunv trubUo-

wité , nejdoleji a uprosted chlupy tUistymi, píklaub-
natýnii kraužkowit obkhené. Zákrow ?adý. .ležle ho-
molowité s piewami objÍMiajícím ; nažky hladké.

M. sfjntj. C. oleiíera Dccand. mem. soc. Gevev. 7. t.

2. G. abyssinica Cass. Polymnia abvssinica Lin. P. fron-

dosa Bru. Verbesina sativa Borb. Sims mag. f. 1017.

Parlhenium luteum Sprevg. Hrliopsis platyglossa Cnsf. Te-
tragODOtheea abyssinica Lcdeb, Jaegera abyssinica Spreng.

Helianthus oleifer Wall. Hamtilla oleifera Dtcand. Zelina

3strewíná ; lodyha pímá, wtewnafá, hutná, oblá, na-

hoe pýitá ; listy i" dlauhé, asi 2" široké, poloobjíma-
wé, prísrdité nebo wejitokopinalé, obdáln a nestej-

n pilowané, šcrpiué, dolení stíné, hoení stídawé}
aubory I" w príímru široké, na konci lodvhv nebo w
úžlabíku osaniotlé, na stopkách tenkých, asi 3pale-
ných ; jazýky trochu nestejné, žluté jako kwty w
teri; zákrow wnšný z lupenw delších a širších, tro-

chu nestejných, wejitokopinatých j wnitní z hipenw
šupinowirých, podlauhloobwejitých, na konci zaokrau-
hlých, mázdrowitých, ninohožilých, brwitých. — W Abys-
sinii, Indii wýchodni. Kwte w kwtnu. ©.

W konCinádi naduwpdenýrl) u wclikém innožslwí se sází, jeiiko2

srínena dáwají wj horný olej na pokrn>y a do kabanbw, jenž w Indii

slowe ríím-í//, w Abyssinii ale nooik.

Slunenice. Helianthus. Sonmenblumr.

Aubor mnohokwtý, rznomanželný ; kwty w pa*
prsku jazykowité. nijaké, Iadé, terowé trubkowité,

obojaké. Zákrow neprawideln slechowitý, z lupenúw
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wnšnych listo witých, oslrjcb, príwskotych , nepitla-

ených, wnitrních menších
,

plewowilých. Jezle ploské

nebo nadduté s plevvami poloobjímawými. Koruny w
teri s Irubkau kráikau, hrdlem obširnjšim wálcowitým,

krajem bzubým. ÍNažky smáknuté nebo pítyrboné

;

chmýr ze 2 šupinek ode hran nažky wyniklých, ídko
ješt ze 2 te'ž ode hran.

S, letní. H. annuus Lín. Koorr \, t. H. 1. Kem. t.

131. 132. Slunený kwt indiánsky vveliký Mal. JFel.

267. Slunenice. Rostlina letní wbec známá. Lodyha
wztyená, 4 — 8' wvsoká, jednoduchá, nebo nahoe málo-

wétewná, jakož rapíky a zákrow mrlnatá; listy stída-

wé, dlauhoapíkalé, prísrdit wejité, zakoníte, obdál-

n a nestejn pilowané, dole klínowit prodlaužené a

tikrát Irojžiié, obak šerpiwé ; aubory ojedinlé, kone-
né, nií, peweliké, ^/2— w prmru dlauhé; stopka

ponkud ztlustlá; zákrow z lupenw vvejitokopinatych,

dlauze a autle zakonitých, zelinných, mrtnat brwitých;

paprsek ryzí; ter zahndlý; nažky ernawé nebo šedé

nebo šed a ern šmauhaté, holé. — W Americe jižné

w Kolumbii a Peruwii. Kvvte w lipnu až do záí. O.
Odrodek to zpotwoilý má wncšnó lupeny okrowowé w listy

apíkaté promnné, a obyejné jest krlatý.

Slunenice ale we wsedi sweta dílech netoliko pro ozdobu s«

sází na zahradádi, anobrž pro semeno welmi olejité. Semeno též

jest dobrým zobem ptaím ; zemkowé amerití dlají z nho rozdílné

pokrujy ; též místo káwy bylo nawrženo. Lodyhy mladé, autlé, ob-

zwlášt jeile nerozwité, dužnaté, jedí; nejsau ale prý chutné.

S. brambor. H. tuberosus Z,m. Jacq. h, vínd, t. 161.

Schk. t. 258. Kcrn. t. lOi. lOó. Gis. íc. f. 1. t. 19. Ko-
en mnoholetý, plaziwý, wypauštjíoí hlízy ili bulwy po-

dluhowaté nebo kulowaté; lodyha pi-ímá, wyšší muže,

oblá, mlko brázdowaná , wtewnatá, šerpiwá, nahoe
huatošttinatá ; listy stídawé, apíkaté, 3žilé, šerpiwé,

pilowané, dolení srditowejité, hoení wejité, zakon-

íte ; apíky hualošttinaté ; aubory oa lodyze konené,
ojedinlé, krátkostopkaté, asi 2V2" w prmru dlauhé;

zákrow lupenw kopinatých, wnšných dole huatých,
nahoe jako i wnitrních šerpiwých ; jazýky kopinaté,

žluté, kwty terowé nahndlé; nažky se chmýrem z 1

—4 osin brwitých. — W Brasilii. Kwte w srpnu a

záí. '4-.

Rostlina ta se sází u welikém množstwí w Americe, Asii a

nekterýdi krajinácJi Kwropy jižné a prostední pro bulwy ili

brambory, we wlasti swó iopinanxlnr nazýwané, maunaté , za-

sladlé, ale zemákm chutí nejsuu roweu, a tudyž se spíše hodí

la píci a to tím wíce, protože rostlina ta i we spatné púdS beze
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wieho téiiic opatrování se daí. U nás tepruwa w záí a íjnu kwS-
te, ala zimy na^í nesnáší.

DWAUZUBKA. BlDEKS. ZvTEIZAHS.

Anbor mnohokwetý, hned stejnomanželný, terowi*
tý, hned paprskující (aslo u jednoho rodu); kwty w
paprsku jazykowité, nijaké. Zákrow dwojadý, ad po-
dobných anebo ncpodobn}cli. Ježic plochaunké, plew-

naté. Rame'nka nélkowá králkau houiolkau ukonená.
Nažka wíce mén smaknuti, kolcalá, ukonená zoba-

nem, solwa od nažky rozdílným a wénená 2— o osina-

mi tuhými, nazpátek chlupatošerpiwými.

D. Irojdílnd. B. tripartita LíVí. £>*«•/. bot. t. ti 13.

Knorr II. t. B. 1. /. 2. Bidens Blak. t. o 19. Koen letní

welenowltý, mnoho mrcasw a wlášeníka wypaustéjící

hndopopelawých ; lodyha pímá, 2—Ssíewíná (nkdy
palená) jako ostatní díly nejlysejší, stínowétewná ; li-

sty stríné, apíkaté, Sdílné nebo peenoódílné: úkro-
júw kopinatých, pilowaných, ostrých » apíky obraube-
né ; listy na wtwích nerozdlené, kopinaté, pilowané,

hoejší po kraji šerpiwé ; aubory konené, na stopkách
dlauhých, mlce brázdowaných, pýíkowaných, obklí-

ené listy () — 7 stejnými nebo nestejnými , jedním
anebo dwma mnohem wtšíma, jichž i menší dwakrát
delší auboi u, wšecky jsau kopinaté, celé, po kraji šer-

piwé; zákrow z lupenúw kopinatých, sotwa po kraji

mázditých; paprsek obyejn žádný, nkdy z jazýkúw
nkolik žlutých; kwty terowé žluté; nažky obwejito-
klínowité , smáknuté, bezzobanné , asto dwojosinné,

hndopopelawé, po kraji nazpátek trníkowané, co lu-

peny zákrowowé dlauhé. — W laužích, w píkopech,
po kraji rybníkw a ek po celé Ewrop a w Kawkasii.

Kwto w lipnu až do jesen. ©.
D. nií. B. cernua. Lm. Engl. bot. t. 1114. Schk. t.

23S Slunn f. \. Coreopsis Bidens L.in. Bidens minima
Fl. dan. t. 312. Lodyha pímá, 2—Sstewíná, (nkdy
palená), lysá nebo mrtnatá, oblá, autlc brázdowaná, na-

hoe stíhowtewná's jednau wlwí obyejn kratší, au-

borek nesaucí; listy stíné, sedawé, auzkým krajem
srostlé, objímawé, kopinaté, pilowané, na konci tupé,

tebas 3V.i" dlauhé, o"' široké; aubory na kratších wt-
wích listnatých anebo bezlistých a tudy jakoby stop-

kami protilistými, nií , podrostlé listy ohnutými ne-

bo rozloženými, kopinatoárkowitými, po kraji šerpi*

wými, auboru trochu delšími; zákrow z lupenúw weji-
í>G*

-
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lých, po kraji mázdrowitých , mnohožilých ^ nahndle
žlutých, co aubor tllauhýcli ; kwotv krajní biul' paprsku-

jí jazýkami 7—8 ob\vejit>'n)i , žlutými, bu nic; kw-
ty terowé žluté; nažky obwejité, klínowité, ernohn-
dé, po kraji dol kolcaté, 4osinné. — W laužích, pí-
kopech w Ewrop a nyní w Americe sewerné. Kwte w
srpnu až do jesen. O.

Jedna i druhá jsance teny nepíjemn zapácliají a ped asy
w lékastwí se potehowaly ; též slaiiží k barwení na žluto.

D. ínská. B. cliinensis Tfilld. Agrimonia mollucca

Riimph 6. t. 1 5. /. 2. Lodyha pímá, ostewíná, oblá,

brázdowaná, nejlysejší, stínowtewná ; listy stíné, ra-

píkaté , dolení peenoódílné , hoení Sdílné: lalokw
poboních vvejilých, skoro srditých, koneného wej-

itého, dole zakonitého, wšecky pilowané zubami hro-

titými, obak rozlrauSenopýilé nebo lysé; apíky do-

le skoro srostlé, brwité ; auborv na stopkách dlauhých,

brázdowaných, lysých ojedinlé, malé ; listeny podlau-
hloárkowité , ostré, brwité, zelené; lupenv zákrowowé
kopinalé, po kraji mázdraté, mnohožilé ; kwly žluté

bez paprsku; nažky dwakrát delší zákrowu, árkowité,
4hrané, bokw jednožilých, erné, nejautleji wjvvýšeno-

tekovvané, trny drobnými, nahndle rusými, po hra-

nách a žilách wzhru obrácenými wíce mén ozbroje-

né, 2— .'osinné : osin dol krátce šttinatých, nahndle
rusých. — W Indii wýchodní, ín, Žapanu.

Nažky snadno se chytají na sáty ; ucitelowc maurstí dáwají

chlapcm koen žwjkati, ahy tžká arabská ])ísmena se nauili wy-
slowowati.

Plamatka. Spilanthes. Fleckblume.

Aubor mnohokwtý , hned rznomanželný kwty
w paprsku jazvkowitými, samiími, asto drobnými, hned
stejnoiuanžclný kwly obojakými, trubkovvitými, 4—-
zubými. Zákrow 2adý. pitlaený, kratší tere : lupenúw
wnšných pílistowitých, wnitních pímázdrowitých, ná-

sobených. Cnlky kwtw obojakých na konci uaté a

kystnaté. Prašníky ernáwé. INažky w teri smáknuté,
w paprsku 3boné nebo skoro smáknuté.

P. abeccdinvá. S. acmclla Lw. Mcdic. ad. pal, 3. t.

9. Abecedaria Ritmh. 6. t Oó, Stha vius. 1. 1. lO. Lody-
ha asi na 3' wysoká, oblá, lysá aulle brázdowaná, asi

co brko tlustá, pímá nebo wzstaupawá, z dola nkdy
koenatjíci, stín wtewnalá, nahoe rozsochaná ; listy

stíné , rapíkaté, wejitokopinaté, celé anebo zubaté.
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ostré, Sžilé, nehladké, lysauaké, 1" dlauhé, 2" iirtíké i

tapik a^i pulowjoaé délky , dle s dnihým ubrubau
brosilý ; stopky úžbbíkowé , w rozporách a konené
predlauhé, tulié. nesaucí aubory ojedinlé, weliké, wej*

covviie, asi '/spalené ;' /akrov lupenw siejnych. weji-
lýcli, innohožiiyeli, ostrých, wnéšnych brwitych, auboru
wíce nežli dvvakrát kratších

;
ja^ýkw ó— 6, nejmenších

;

nažky brwitéj i— 2osinné. — VV Indii wýchodní. Kwle
poád. 0.

MaurŠtí utitelowé dáwají clilapcuin aubory anebo mrcasy ko-

enowú s pÍDan<;ein žwýkati, aby jazyk zmkl a oni nioltli wyslowo-
wati arabská písmena G u Z ; žo ale ta zelina drahá, dáwají to-

liko dwaiizubku íuskaa. Naí ale také potebují w lékai^stwí.

P. zelná, S. oleracea Jacq. h. vitul. 2. 1. 135. Pyre-

thruni Spilanthes Medic Bidens acnielloides Berg. Bi-

dens fervida Lam. Koen letní ; lodyha wtewnatá, ro-

zestená zdélí pídi ; lislv stíné, apíkaté, širokoweji-

lé, dole tupé, nebo písrdité, wykrajowanopíubalé

;

stopky konené, jednoauboré, listu delší ; aubory tlusté,

wejcowité, bez paprsku; zákrovv z lupenw ló— 16, wa-

jenopodlauhlych ; koruny wšecky žluté ; nažky po hra-

nách brwité, 2usinné nebo komolé. — W Americe již-

né. Kuie poád. O.
Celá na <liuti štiplawé, slintání jii.sobící, potebuje se proti

kurdujin a bolení zubw ; w Americe ji jedí jako ericba potoní
a tudy siowe cresson de Para.

P. paliiwá, S. urens Jacq am, t. 126. /. 1. Bidens
angustifolia Lam. t. (568. y. 2. Cotula Spilanthus Lí«. Ko-
en ujnoholetý j lodyhy zelinné, oblé, Ivsé, wtewnaté.
položené nebo wzstaupawé, z klaubw koeny wyháné-
jicí ; listy stíné, sedawé, kopinaté, nejcelejší, lysé, dole
zaužené, Sžilé, ['/^palené; stopky jednoauboré, ojedi-

nlé, pímé, konené, listu dwakrát delší, lyr.aunké; au-

bory newonné, wejitokulovvaté ; zákrow lupenw weji-
tých, píkopinalýcb, brwitych ; koruny bílé, wšecky trub-

kowité; prašnikv ernawé; nažky brwité 2osinné. — W
písku poii;oském na Ostrowech karybejskýcb, na Do-
inin<^u, w Peruwii. T^-.

Listy žwVkané isau na zaátku b^zdiutné, pak pálí jako koen
pertráiiiowý, místo niiuž se potebují proti zubw bolení, když
prii$|)íwá slintáni.

P. banvnskd. S. oleraeeus Lour, Lodyha zelinná.

Sstrewiná, položená, oblá, rozestená z koetia plazi-

wého : listy kopinaté, nestejn pilowané , obak lysé,

bezzebré, stiné, šáwnalé, pkné zelené; kwly blo-
luodéi konené i zákrovv polokulowatý i lupenw stej*
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ných, tupých; kwty wšecky obojaké, trubkowilé; ježle

nadduté, nahé ; chmýr ze tí osin hlawatých. — W Ko-
inín a Cíne.

Listy rozmakané poskytují pepknau barwu inodrau , jež

obniu swýin rowná se indydíu.

ChUDOKWt. FlAVERIA. FtAVERlB.

Aubory chudokwté, shlauenochomáené, hned wše-
cky stejnomanželné, hned rznomanželné, s kwtem jedi-

ným jazynatým samicím, ostatními obojakými, ozubý-
mi. Zákrow z .\— 4 lupen klímavvých, podiauhlých, stej-

n dlauhých, s jedním wnsným wlším. Ježle malé,

bezplewé. Cnlky kwtw obojakých ramének na konci
bezpíwskowých. Nažky podlauhlé , holé, árkovvané,
lysé.

Ck. hlistomorný. F. Contrayerba Pe7's. Sims mag. t.

2400. Milleria Contrayerba Cav. ic 1. t. i. M. Contra-
hierba Lam. t. 740./! 4. Contrahierba Feuill. 3. t. 14.

Koen letni ; lodyha pímá, Sstewíná, oblá, brázdovva-

ná, nejlysejší, nahoe slín málowtevvnatá; listy stíné,
kopinaté, skoro 4" dlauhé, ^W široké, 3žilé, nejlysejší,

pilovvané, ostré, ztenené w rapík obraubený, též ožilý,

íkoro objímawý a obrubau auzkau s druhým srostlý;

aubory na konci stopek mnohé, shlauené w hlawiku ;

kwty žluté, wšecky trubkowité, nkdy s jediným jazy-

kowitým, jehož jazýek ter nepesahuje. — W Ameri-
ce jihozápadní, jako w Chili, Peruwii, též w Mexiku : na
polích a podlé cest. O.

We wlasti se wysoce wáží jeho moci, že moí hlísty a wy»iliije

jed ; též slauží k barwení na žluto.

Aksamitník. Tagetbs. Sammetblume,

Aubor paprskující neb ídko nedopaprskowaný. Zá-
krow lupenw Iadých, srostlých w baíiku zwonkovvitau
nebo wálcowitau, na konci zubatau. Ježle píbukowité.
Nažky prodlaužené, dole ztenené, smaknutotyrhrané.
Semeno nožionaté. Chmýr jednoduchý; piewy nestej-

né, nkteré tupé, písrostlé, jiné osinaté, prodlaužené,
prosté.

A' obecný. T. patula LÍ7i. Knorr 1. t. 5. 7. 8. Schk,

1. 251. Karafdát indiánský Mnf. Háj. 320. — JPcl 379.

c Afrikán, umrlí kwt, karafia. Koen letní ; lodyha
pímá, I—2stewíná, stídaw a odstále wtewnalá ;

listy slídawé, wyšlrbcné ; ikrojíiw oárkowitokopinaiých,
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oste pílowanýcli zuby (obzwlá^t hoeních ItstAw) osi>

naljmi ; aubory na stopkách dlauh} ch , skoro stejn
tlustých, na konci lodyhy a utwí, 11/2" w prmru ši-

roké; zákrow zwonkouitowálcowiiý, ózubý, óbrázd}
;

kwptv krajní s jazýkem širokoklinowity in, naped dro-
bn zejkowaným, jasn žlutým, až i tmaw erwenohné-
dým, pkn aksamitow lesklým anebo tma barwama
nierhowaným. — W Mexiku, u nás od dáwna w zahra-
dách. Kwte w lipnu až do íjna. ©.

Jest odrodek s samými kwety jazykowitými (plný). List a kwSt
nepíjemn zapácliající slauží w Mexikn w lékastwi.

^. welíký. T. erecta Lin, Lam. t. 684. T. major
Gaert. t. 1"2. Knorr. 1. /. h, 6. Karaíilál indiánský I.

Mat. Háj. 319. b. ~ JFel. :579. c. Podobá se pedešlé-
mu, jest ale we wšech dílech holemjší; lodyha a wt-
we pímé; úkroje listw wyštrbených kopinaté, pilko-

wané ; stopky lauborné, nahoe kejowitoztlustlé ; zá-

krowy obšírnji zwonkowiié, píhranaté ; kwtv jazyko-

wité, jednobarewné, sytožluté. — Roste s pedešlým, u
nás taktéž w zahradách.

Téx jest odrodek s kwty wšemi jazykowitými nebo 2pyskýr-í

mi. Užitek jako pedešlého.

Záplewák. Helbsium. Hblesie.

Aubor mnohokwtý, paprskující : kwty w paprsku
samicí, Iadé, jazykowité nebo ídko píprawidelné, na
tré neb patero klané j kwty w teri obojaké, frubko-
wité, nejkratšeji \— ózubé. Ježle nadduté, kulowaté ne-
bo podluhowaté, nahé. Zákrow z lupenw 2adých:wn-
šných pemnohých , lislowitých, prodla úžených, piár-
kowitých , ohnutých anebo uejodstálejších , wnitních
obyejn skrowojšich , kratších, plewowitých, polože-
ných krom kwtúw. Haménka nlkowá tupá , bez
píwskw. iNažky ihowitoobwejité, mnoiioad huaté,
riew chmýrovvých 5— 6, mázdrowitých, wíce mén špi-

dlatýc h.

Z. jesainí. H. autumnale Lin, Lam. 1. 688. Schk. t.

20O. Hook. via^. i. 299i. Aster Cojti. can. p. 63. ic. Od-
denek tlustý , mrcasatý j lodyha zwýši muže , pímá,
oblá, mlce brázdowaná, lysá, wétewnatá, tyrkídlá li-

sty dol bžícími ; listv kopinaté , tebas :/' dlauhé,
•/* široké, pilowané, obak tekowané, na líci drasné,
na konci ostré, dol daleko po lodyze sbíhawé ; aubo-
rw mnoho konených na lodyze a wiwich ojedin-
lých, gkoro 2" w prmru širokých ; stopky wzhúru
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zponeriíilila tlustnaueí, brázdowané, jako lupeny zákro-
wowé a jazýky wn pvitoííerpiwaunké » zákrow lupe-

nw wneradýcli árkowitých, podhnulýcli, kratších nežli

jazýky ploché, khnowiié, na dwé neb patero klané, lu-

poušté, žluté; kwty terowé špinaw žluté, wn pýilé

;

chn)}r z plew brwitopopotrísnitých, dlauhau osinau ukon-
ených, tikrát kratších koruny lerowé. — Na místech
wlhkých podlé potokw w Kanad až do Karoliny. Kvvé-

le w srpnu až do íjna. Tf.
Celá rostliníi weluii Iiukú slauží pruti zimnici, též na pradi

ruzuieluaú ku kýciiúní.

PAUR. GaLIMSOGA. GaLINSOGA.

Aubor mnohokwtý, paprskující jazýkami 4— 5 sa-

niíími, príokrauhlýnii ; kwty terowé obojaké, trubko-

wité, bzubé. Zákrow I ady, z lupenw ó, wejitých, po
kraji prozraitých. Ježle homolowité, s plewanji árko-
\yiiokopinatými, ostrými, celými nebo na tré klanými.

Cnélka rainének ostrých, sotwa píwéskatých. Nažka
hranatá. Ciímýr Jadý, z plew podlauhlých, krátkých,

pernatotísnitých.

P. drobnokwtý. G. parviflora Cav. ic, 3. t. 281.

Wiborgia Acmella Roth. Bidens FeuiL 2. t, 32. Paica-

Jullo, Pacoyayu - Fino. Koen letní, siln mrcasatý ;

lodyha dole položená, pak pímá, asi 1*// dlauhá, oblá,

stínowtewná, wzhru chlaupkowaná, wtwiky i stop-

ky blopýité : listy stíné, apíkaté, wejité, w apík ná-

hle zakonen', na konci ostré, zubaté, pitlaené a roz-

traušen chlaupkowané, olysajíci, 3žilé; apíky chlupaté;

stopky konené, na lodyze a wtwích listu kratši, o je-

dnom auboru zakulatlém, asi co hrách welikém, pode-
peném listenem wejitým, ostrým, zákrowu 3krát men-
ším ; lupeny zákrowowé wejité, zelené, mnohožilé, po
kraji bledé, prozraité, dlauhé co kwty bílé

;
ježle ho-

molowité; nažky pitlaené mrtnataunké, chmýr z plew
8— 16. — INa rumu w Peruwii, Chíli, iNowé Granad,
Mexiku. Kwte skoro poád, u nás od erwna až do
íjna. 0.

Aiiieriaaé jej potebují proti kurdjinii a raaáui.

Madia. Madia. Madie.

Aubor mnohokwtý, rúznomanželný, paprskující ;

kwty w paprsku samicí, jazykowité nebo (zpolwoením)
neprawidelné a širokotrubé, w teri obojaké, trubko-
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wiii', 5/ubé. Zákrow skoro kulowalý, é lupeaw jedno-

adých, kjlalých, nažky w paprsku zaobalujících. Ježle

ploché > mezi paprskem a terem piewnate, uprosted
nahé. Kažky smáknuté I—óhrané. Ghmýr žádný.

M. sejná. M. saifva Malin. M. sáti v a, viscosa et

mellosa JVilld. M. viscosa Cav. ic. 3. l. 298- M. inello-

sa Jacq. schoenb. t. 302. Koen tenkowetenowitý, mrca-
saté wtewnatý ; lodyha pímá, 3— 4' wysoká, stidawé
wélewnatá, dutá, a jako ostatní díly huninami žláznatý*

mi mazawá a lepká a ješt chlupy mezolními, delšími,

bílými; listy piblížené, stidawé anebo nejdolejší sti-
ué, krátkoapíkaté nebo sedawé, poloobjíniawé, árko-
witokopinaté, ku konci zponenáhla se zužující, tupauuké,

celé anebo pemélce a obdálné zaubkowané , 3žilé

;

aubory na konci lodyhy a wtwí též z úžlabíka hoej-
šiho ojedinlé nebo po 2— 3 nahlauené, krátkostopka-

té ; zákrow lupenw 9, árkowitých; kwt jazykowi-

tých w paprsku tolikéž, jasn žlutých, klínowitých, na

tré klaných, ídko neprawidelné nálewkowitých, tak jako

terovvé ózubé po trubce pehuhatých ; nažky šediwé

aneb, slupky zbawené, ernawé nebo hndé. — W Chi-

li. O.
Rostlina ta (inadi, inellosaj od nejdáwnjších asúw sází se w

Chíli a ze semen olej se wytlaCuje, jenž nahrazuje dewený a niako-

wv, anobrž i na jídla se užíwá, když za studena byl wytlaCen, co za

liorka tlaený k pálení se hodí. Protož w nowejších Casedi pokusili

se w Kwrop ji u welikéin uinožstwí k témuž konci sázeti, jelikož

naše podnebí dobe snášejíc bujn roste a liojnau žeu dáwá.

Rmek. Anthemis. Kamillb.

Aubor mnohokwélý, rúznomanželný, kwty w pa-

prsku iadé, juzykowité, (ídko žádné nebo nedotrubko-
wané), w teri irubkovvité, azubé, obojaké. Ježle naddu
té, podluhowalé nebo homolowité, piewnaté. Zákrow
skrownoadý, stechowitý. Raménka nlkowá na konci

bez píwskuw. Nažka oblaunká nebo nejtupji uhra-

ná, árkowaná nebo hladká. Chmýr hned žádný, hned
mázdra nejužší, celá nebo polowiná nebo u wuit u-

šalá.

R. rolnú A. arvensis Liru Engl. bot. 1. 602. Fl.

(lan. t, I I
"9. Slunn f. 27.. Hayn. 1. t. ó. Koen letní,

tenkowetenowitý , mrcasatowtewnatý ; lodyha pímá,
1— l''V wysoká, oblá, mlce brázdowaná, nejodstálcji

wtewnatá, jako listy pýitá; listy atídawé, sedawé, dwa-
král wyštéptané: likrojúw árkowilokopinalých, pibliie-
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ných, zubatých anebo celých, špídlatých ; aubory asi 1"

w prúinru široké, ojedinlé, na dlauhých, ojedinlých
stopkách na konci wtwowém ; zákrow polokulowatý, z

lupenw mnohoadých, kopinatých, chiaupkowaných, o-

strých, mázdrowit obraubených; kwlvv jazykowitých

15—21, samicích, bílých, tup Szubých ; kwty w teri

žluté; plewy kopinaté, zakonité ; ježle homolowiié ; naž-

ky s chmýrem obrubowitým, nejužším, pízubatým. —
Na polích a rolích Ewropy, Lewantu, Egyptu. Kwte w
lipnu a srpnu.

Kwety zapáchají a cliutnají nepíjemn, a tíui liší se od he-
mánku i)rawéhoj který jimi se pomesuje.

R, ímský. A. nobilis Zrn. Plenk t. 619. Slarm /.

27. Hayn. 10. t. 47. Diisseld. 10. t. 7. Rmen plný Mat,

JVeU 3i6. c. Hemánek ímský. Koen mnoholetý ; lo-

dyhy prostené, na konci i s wtwemi wzstaupawé, ja-

ko ostatní díly naowé pýité, až i huaté ; listy stída-

wé, sedawé, w obvvodu árkowitopodlauhlé, wyštrbené,
íikroje mnoho wystptané, až i skoro dwakrát wyštpta-

né : úkrojkw árkowitých, krátkohrotých; aubory ojedi-

nlé, konené, o stopku ojedinlau podepené, '/z' ^
prmru široké ; zákrow z lupenw tupých, kopinatých,

pýitých, po kraji proswítawomázditých ; paprsek bílý,

ter žlutý 5 ježle homolowité, hutné; plewy podlauhlé,

bez osiny, po kraji mázdralé , kratší kwtw tero-
wých ; aažky 3hrané, hladké, nepatrnau obrubau wn-
ené. — Na polích suchých Ewropy jižné a dílem pro-

stední, kdežto nepochybn zdiwoelý. Kwte w erwnu
až do srpna. If.

Kwty terowé snadno w zahradárh T.jazykowatSjíce dáwají pak

aubory plné, které (hemánek ínjský) jako obyCejné jsau píjemného
západní a potebují se jako Iiemánek obecný.

R, harwiský. A. tinctoria Lin. Blak. t. 439. FL
dan. t. 741. Engl. bot. t. 1472. Wolowec anebo kwtec
Mat. Háj. 272. B. Kes. Koen mnoholetý, na mnoho
mrcas se rozsýpající, hndý ; lodyha pímá, V-í wyso-

ká, tuhá, oblá, mlce brázdowaná, jako listy blaw se-

dohuatá, rozdlená na wtwe dlauhé, iauborenéi listy

stídavvé, sedawé, tuhaunké, dwakrát wyštrbené, osa zu-

batá, úkroje hebenowiiozubaté zubarai hrotitými : au-

bory ojedinlé, dlauhostopkaté, J — IVV w prmru ši-

roké, žluté nebo ryzé, ídko citronowé nebo bílé; ja-

zýky sotwa polowiné délky prmru terowéhoj ježle

skoro polokulowaté ; zákrow lupenw kopinatých, o-

strých, šedohuiiatých, na konci má/.drowitýcb, nahne-
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dlydí, brwiiych ; plewy kopinaté, ukonené hrotem tu-

hým, kwty terowé pesahujícím; nažky 4boné, smá-
knuté, auzce kídlaté, obak ožilé, obrubau ostrau wn-
ené. — Na místech suchých, wýslunných wehkého dílu

Ewropv a Lewantu. Kwte w lipnu a srpnu. '4-.

Kwty slaiiží k barweni na žluto, a druhdy jakož i oat w lé-

kastwí se potebowaly.

MaRÓNEK. MaRUTA. HUNDSKAMILLE.

Aubor mnohokwtý, rúznomanzelný ; kwty w pa-

prsku jazykovvité, nijaké, bez památky edidel, w teri
ózubé, obojaké. Ježle homolowité nebo nadduté, zcela

nebo na konci plewnaté. Zákrow polokulowalý, kratší

tere, skrownoadý. Koruna trubky ploskosmaknuté,
dwojkídlé, dole bez píiwskúw. Raménka nélkowá bez
píwskúw. Nažka žebernatá, lysá, holá, s malým ter-

íkem nadplodním.
M. obecný. M. Cotula Decand. Anthemis Cotula Lin.

Curi. lond. 2. 1. 179. Fl. dan, t. Wl^.Schh. t, thk. Hayn.
1. t. 6. Psí rmen. Koen letní, wetenowitý, mrcasatow-
tewnatý ; lodyha pímá, 1— p/2' wysoká, rozewrenow-
tewnatá, oblá, nejautleji brázdowaná, jakož i listy roz-

Iraušené chlupatá, zmládí jakož i konec wtwiek šedo-
huatá ; listy stídawé, obwodem podlauhloobwejité, se-

dawé, tikrát wyštrbené, osa bezzubá, úkrojky árkowi-
té, špídlaié; aubory ojedinlé, na konci wélwí a lodyhy
o stopky, též ojedinlé, podepené, asi ^jV w prmru
široké ; jazýky bílé, ter žlutý

;
ježle prodlauženoho-

molowité ; plewy árkowitošttinowité ; nažky oblauuké,
bradawinatoárkowané, wnené obrubau zejkowanau,
obkliující terík prínaddutý, nadplodní. — Na rolích a

polích po celé Ewrop, též w Taurii, Persii, Mauriianii,

na Madeie a Kanariích, nyní také w Americe sewerné.
Kwte vv erwnu až do podzimka. G, 6-

Bueíi nu rolích obtížná, smradlawá, cliuti hoké a ostré, nkdy
se bére místo prawého hemánku.

Trahoíc. Anacyclds. Ringblumb.

Aubor mnohokwtý, rznomanželný ; kwty w pa-

prsku samicí, jalowé,jazýkaté neb nedojazýkowané, íd-
ko trubkowité, w teri obojaké, mozolato.zubé. Ježle

homolowité nebo nadduté, plewnaté. Zákrow skrowno-
adý, pizwonkowiiý, kratší tere. Koruny wšecky s

trubkau smaknutau, 2kídlau, bezpíwskau. nlka w



teri raniének bezpíwskowých. [Nažka ploskosrnaknu-
lá, kiíclloiua širokýma, celýma obraubená, a chmýreiu
krátkým neprawidelné zaubkowaným na wnitní strano

wnená.
T. perlrám* A. Pyrethruna Dccand. Anthemis Py-

relbrum Lin. Lam. t. 68'i. /. 4. Peliram Mat. Háj. 232.

Peltriíiíí. pertrám, trabok, koloto. Koen mnoboletý,
welenowiiý, dužnatý ; lodyhy mnohé, položené, prohý-
bané, píwtewnaté, pýilé nebo huaté, na stewic dlau-

hé > Ušty koenowé rozložené, apíkalé, Ivsaunké, wyšlr-
bené : uslw dwakrát wyštplaných, s úkrojky árkowito-
šídlowitými, listy lodyhowé sedawé, podobným zpso-
bem rozdlené, ídce huaté; aubory ojedinlé, na kon-
tech vvtwowých o krátké stopky podepené, dost weli-

ké, skoro \" w prmru široké; zákrow lupenw kopi-

natých, zakonitýt;h, na hbetu zelených, huatých, po
kraji celém hndých; jazýky na líci bílé, na rubu nu-

chowé; koruny \v teri na patero klané, uštw stejných,

ježle nadduté ; plewv podlauhloobwejité, náhle dol
ztenené; nažky kídel niázdrowitých, prozraitých. —
Na wrších w Barbarsku bhzko Maskaru a Tlemsenu.
Kwte w lipnu a srpnu. O*

Koen w jazyk silné štípá, anobrž íierstwý, když se s ním za-
diází, w rukau dfwe wzbuzuje silné stuzení pak ale pálení. W ustecli

j)iisobí silné slintání, a tudyž se i)otrel)u)e jiroti bolení ziibfiw,

kde slintání zpomálíá ; též w oilirnutí a blawniCIcácli jej potí-ebiijí. Ocet
Spatný jíin zesilují.

7'. ohecný. A. officinarum Hayn. 9. t. 46. Pertrám,
peltrám, trahok. Welmi podobný pedešlému. Koen
letní; lodyhy pímé nebo wzstaupawé, píjednoaubo-
ré

;
piewy obwejité, dol ztenené; nžky kídel ne-

prozraných; kwty terowé na patero klané, uštw
stejných. — W Ewrop jižné, w Durynku u welikém
množstwí se sází. Kwte w kwtnu a erwnu. 0«

Wlastnosti pedešlého maje taktéž se potebuje.

T. walentinsktj. A. valentinus hin. Lam. t. 700. f. 1.

Schk. t. 2ó4. b. Koen letní; lodyha pímá nebo roze-
stená, wtewnalá, I — 2' dlauhá, autle brázdowaná, íd-
ko huatá; listy stídawé , sedawé, huaté nebo lysé,

obvvodem podlauhloobwejité, wyšlrbenc, úkrojw dwa-
krát vvyštptaných , s úkrojky árkowitými, ostrými;
stopky ojedinlé, dosti dlauhé, lauborné, hust huaté
jakož i lupeny zákrowowé kopinaié, tupé, po kraji sko-

ro mázdrowité ; koruny krajní s jazýkem nejkratším,

sotwa nlky delším nebo (což puídku) wejiiym, rá-
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krouu maliko delším; koruny terowé uštw dwau
delších mozolatých, árkowiiych. — INa polích w Hispa«

nii a jižné Gallii. O.
Jest to prý luphthalmos starýdi Kekfiw, jehož proti žlantenici

potrebowal'.

Perpán. Ptarmica. Dorast.

Zákrow zwonkowitý, z lupeow hnd a mázdro-

wit obranbenych. .ležle ploché nebo sotwa naddulé,

široké) plewnaté. Jazýkw 5— 20, plochých, rozlože-

ných, zákrow pesahujících. Nažky holé, smáknuté,
wnéšné asto po kraji nedokrídlené.

P. obecni/. P. vulgaris Bia/,: f. 256. Achillea Ptar-

mica Lm. Plenk f. 633. Fl. don, t. 643. Stiirm /. iO.

Hayn. 9. '. 34. Persán Mat. WcL 185. Koen mnoho-
leiý : lodyha pímá, V\-t wysoká, oblá, brázdowaná, na-

hoe wotcwnalá a pýilá ; listy strídawé, sedawé, lysé^

árkowitokopinaté, V'<-í' dlanhé, 2'" široké, peosiré. hu-

sté a stejné pilowané zubami na konci chruplawými,

Ižilé, žeber nepatrných; stopky pýité, dosti diniihé, I-

auborné délají dohromady chocholík složený; zákrow

polokulowatý, ze šupin wejitých, tupých, huatých, re-

zaté obraubených ; jazýki!iw 8— J2, píokrauhlých, tup
3zuhých, bílých : ježle s plewami podlauhlými, pýritými.

— [Na lukách a pastwinách w Ewrop, Sibirii a Americe
sewerné. Kwéie w srpnu a zái. "if

.

W zaliradádi jest odrodek s kwty ' tertowvmi ja7,>kowi(5iiú

(plný). Celá rostlina zapáchá a rlmtná koením a potebuje se w
domácnosti na uiíšt pertránin.

P. pízmowý, P. moschata Dfcand. Achillea mos-
chala Jacq. aiisf. app. t. 33. A. livia Scop. dcl. t. 3. A.

Genipi 3ÍU7T. Genipí, Iva. Koen mnoholetý ; lodyha

pímá, 2—12" wYSoká, oblá, nejaulleji brázdowaná. je-

dnoduchá, lysaunká ; lisiy sotwa palcné, nejdolejší a-
pikaté, hoejší sedawé, lysé nebo píchhipaté, obwodem
podlanhlé, hcbenowit wyštplané : iikrojúw kopinafo-

árkowitých, celých nebo na dolejším kraji l/ubých,

chruplawé ostrých, dtibkowaných ; cÍku holík jednoduchý,
wrcholikowiiý, s wétwcnii pýifými ; aubory na stop-

kách ojedinlé ; zákrowy wejcowitozwonkowité : lupcnw
wejitých, tupých, hnd obraubených ; jazýkw b— 6,

zdélí zákrowu, okrauhlých, tup Szubých : piewy lysaun-

ké, proswilawé. — Po místech wlhkých na horách wysokých



w Delfinatu, w Šwýcaích, Pedemontu, Itálii, Tyrolsku. Kw-
te w srpnu. '^.

Woní a cliutná welmi hoce i koením a wcliází w tak nazvya*
né tlié šwýcarské.

Rebíbk. Achillea, Schafgarbe.

Aubor mnohokwtý, rznomanželný ; kwtvv w pa-
prsku 4— 6, samicích, jazykowitých, zkrácených, asto
rznotwarých, idko žádných, w teri obojaké, trubko-
wilé, ozube. Zákrow wejitopodluhowatý, z lupenvír
stechowitých, preídko hnd obraubených. Ježle ts-
né, hned ploskaunké, hned prodlaužené, s plewami nie-

zikwtními, proswítavvými, podlauhlými. Koruny trubka
smáknula. Nažka podlauhlá, lysá, smáknutá, nahá,
bezkíídlá.

A', obecný. A. Millefolium Lin. Fl. dan. t. 737. Engl.

hoU t. 758. Plenic t. 631. Schk. t. 255. Sturm /. n. Hayn,
9. t. 45. Millefohum Blak. 1. 18. ebíek 2. Mat. IVel
414. Koen mnoholetý, pod zemí plaziwý ; lodyha pí-
má, rozdíln wysoká, na suchopaích solwa palená, w
pd mastné tebas i Irojstewíná, oblá, autle brázdowa-
ná, nahoe wtewnatá, píhuatá; listy koenowé a lody-

howé apíkaté, ostatní sedawé, obwodem podlauhloár-
kowité nebo kopínaté, dwakrát wzštrbené : úkrojw ce-

lých anebo zubatých zuby chruplaw ukonenými a hro-
titými, lysé nebo huaté, hustji nebo ideji ubkowa-
notekowané, w dubkách žlázkau žlutau proswítawau,
wíce mén pátrnau opatené; chocholik složený, na wr-
chu skoro rowný, hustý, smstnaný; zákrow obwejito-
podluhowatý, lysý nebo huatý; lupenw nestejných,
wnsných menších, kopinatých, silnau žilau opatených,
tupaunkých. blawých, po kraji nejaužeji hndých? ja-

zýkuw 4— 5, obwejitých, tup Szubých, dwakrát krat-

ších zákrowu, bílých, nkdy blcdji nebo sytji ržo-
wých: plewy podlauhié, ostré, proswíl;nvé. — [Na lu-

kách a pastwinách, pažitech po celé Ewrop a Asii se-

werné, nyní také w Americe sewerné. Kwte w erwnu
až do jesen. "4-.

Podlé pdy, na níž roste, promuje se welmi : na suchopaích
jest inensí, huííatPjsí a úkrojky listowú autlejší a užší, w mastné ale pd
wtší, lysejší a má úkrojky listowé širší; kwty wždycky zachowají swó
welikosti. W lékastwf potebují se swršky kwetaucí,

v v

/{. šttinatí). A. setacea //'i et KU. t. 80. Podobá
se welmi pedešlému rodu a obzwlášl odrodku úkro-
jiíw aullých , na pd wyprahlé roslaucího. Lodyhy
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wždycky nižší, 5— lOpalcowé, drnowaté, huaté; listy

dwakrát wystptané, huaté : iikrojw árkowitošltino-
witých, kolcem autlýin ukonených, wíce món huaté

;

wrchohky ztésnanjší, menší, stejn wysoké ; aubory
drobné ; zákrow pí\váll:owilý, chlupatý ; kvvty bílé. —
Na lukách suchýcli

,
pastwinách po Ewrop proste-

dní, nejhojnji w jihowýchodní. Kwte w erwnu a líp-

nu. ^^

.

Na a ohzwlást kwCt zapácliá a cbutná koením ; swrSky kw-
taucí potebují se w lékastwí.

. wonný. A. nobilis Z<m. Schk. 1. 255. A. hispani-

ca Schrank rar. t. 70. Moris. liist. 3. j. 6. /. IJ. /. 4.

Koen mnoholetý, plaziwý; lodyha pímá, I— P/j' wyso-

ká, oblá, autle brázdowaná, huatopýitá, nejhoicji w-
tewnatá ; listy stiídawé, huatopýíité, hélawé, ncjdolejší

apíkaté, podlauhlokopinaté, ostatní sedawé, podlauhlo-

árkowité, dwakrát wyštérbené; úkroje dolejších proti-

senozubaté, hoejších celé nebo zubaté, zuby wšech
drobné, kratice chruplaw hrotité, osa auzce obraube-
ná, od prostedka až nahoru zubatá zuby árkpwitými,
celými nebo zaubkowanými ; chocholík složený, smst-
naný, nahoe ponaddulý ; zákrow hnatopýitý, wejco-

witý : lupenw wejitých, tupých, se žilau siln wystáwa-

jící
;
jazýkw 5, obwejitozaokrauhlých, tup 2— 3zu-

bých, bílých, tikrát kratších zákrowu
;
plewy ostré, pro-

swítawé. — Na pahrbcích a kopcích suchoparných, wý-
slunných po Ewrop prostední, teplejší. Kwte w lipnu

a srpnu. 'tf.

Silnji a líbeznji zapáchá a rliutná pedešlého, a to kafrem,

nicmcuu w lékastwí ídko se potebuje.

li. jalrník. A. Ageralum Liti, Blak. t. 300. Milí. ic.

t. 10. PUnk t. 632. A{,-eratum Loh. ic. t. 489. / 2. Ja-

trník pespolní Mat. Wd. 362. Koen mnoholetý, silný,

mrcasatý ; lodyha dole podkowitá wypauští mnoho wt-
wí pímých, asi strewíných, oblých, autle brázdowaných,
lysých nebo pýíkowaných, jednoduchých nebo wtew-
natých, nejhoreji w chocholík rozwlwených ; listy stída-

wé, sedawé, odstálaunké, podlauhlé, dolejší P/s" dlauhé,
ó'" široké, podlauhlé, tupé, obak dubkowané, stíhanopi-

lowané zubami, kteréž opt pilkowané zaubkami na kon-
ci samém chruplawými, ostrými? wtwiky nejkratší, list-

naté, a tudy listy jakoby chomáené; chocholík složený,

smstnaný, skoro wrcholíkowitý ; zákrow podlauhlqwej-
cowitý, z lupenííw wejitých, siln Ižilých, ostrých, ly-

sých nebo pýitýchj kwly žlutej jazýkw 3— ó, neslej-
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n<ch, hned skoro nerozdienýcli, hned 2dílných, hned
neprawideln 3— ólalooných, wnésných wtších ; nažkv
eliptiné, písmaknuté, árekowané, žilau obak obrau-
bené. — [Na pažitech wýslunných w Ewrop stedomo-
ské. Kwte w erwnu až do srpna. If

.

Chuti lioké, zápaclm welmi koenného : byl druhdy w lékastwí
welmi wážen.

DWOJIIŠKA. DlOTIS.

Aubor mnohokwty, stejnomanželný , terowitv.
Zákrow zwonkowitý, slrechowitý, z lupenw podlauhlých,
písloženvch. Ježle plewnaté. Koruny s trubkdu sma-
knutau , dwojkídlau, tup dwojostružnau ostruhaina
pes wajenik prodlauženýma. Nažka hranatá, bez kí-
del a chmyru.

D. bél.ostnd. D. candidisslma Dcsf. Filago mariti-

ma LÍ7i. Athanasia maritinia Lin. Sanlolina tomentos:i

Lam. S. maritinia Smilh. Gnaphalium Mal. TFel. 30. d.

Podker wtewnatý, rozprostený, rozeh pímých, jako H-

sty a zákrowy pokrytých plstí blostnou, nejhustší; listy

strídawé, sedavvé, wajeoné nebo podlauhlé, tupé, polo-
objímawó, ó" dlanhé, 2"' široké; aubory kulowaté, zwi-

cí bohatého hrachu, ojedinlé, na stopkách z konce ro-

zeh rozwtweného a listnatého wyniklých, a dohromady
skrowný chocholik dlajících; lupeny zákrowowé elip-

tiné, tupé, plsnaté; kwty žluté. — W písku na po-
moích Ewropy podlé Okcanu od Anglie až do Lusita-

nie, podlé Moe stedozemního w Ewrop, Asii a Afri-

ce. 1-
Mnutá zapadlá koením, rliutná hoíce a potebuje se proti pli-

mání krwe a nemocím ledninowým.

SWATOLINA. SaNTOLINA. HeiLIGBMPFLANZE*

Aubor mnohokwtý, hned stejno-, hned rznoman-
zelný; kwty w paprsku nemnohé, pomeláním samicí,

píjazykowité. Ježle nadduté, polokulowaté, s piewami
podlaiihlými, nezcela objímawými. Zákrow asto zwonko-
witý, z lupenw stechowitých, pitlaených. Nažka po-
dluhowatá, nedotyrboená, nejlysejší, holá.

5". cypiš. S. Chamaecvparissus Lrn. Blak. t. .'i 4 6.

Schk. t. 239. Hayn. 0. i. 9.' Ixim. l. (57 1, f. 3. Cvpiš
Mat^ Háj. 200. IVd. 236. c. Kíek S' wysoký, chocho-
lícnowtewnatý, wtwe a rozhv pýité, šediwé ; listv

strídawé, apíkalé, árkowité, lyrad zubaté zubami
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oblaunkými, tupými, ídkými, na smítcích hustými, še-

diw a hust pýilé, asi l" dlauhé, aí5Í ^Z" široké, po-
loohlé ; stopkv konené, ojedinlé, nesaucí auborv též

ojedinlé ; zákrow lupqnw kopinatých, pýiiých, ostrých,

se žilau njící ; knty žluté. — W Ewrop jižné na pa-

hrbcích wýslunnvch. ^ .

Wng píjemné koením, cLiiti hoké
;

potebuje se proti hli-

stáin (herba santolinaj ; též zapuzuje stínky.

Kopretina. Leucasthemum. Wcchkrblume.

Aubor 10— iSkwty, rúznomanželný ; kwty w pa-
prsku samicí, jazykowité, Iradé, w teri obojaké, na twe-
ro klané, obhomolowité. Zákrow z 8— 9 lupeniiw skoro
Iadých, wajených, na konci a kraji mázdrowitých. Jež-
le nahé, tsné. Cnlka ramének llustaunkých, podlau-
hlvch, bezwausýcb. INažky wajené, písraaknuté, lysé,

holé.

K, obecná. L. vulgare Ijam. Chrysanthemum leuc-
anthemum Lin. Fl. dmu l. 994. Engl.bot. t. 601. Plenk
t. 616. Sckk. t. 253. Slunn f. 2. Mateník wtší Mat.
Háj. 213. — JFcl. 320. Koen mnoholetý, plaziwý, hn-
dý, rarcasatý; lodyha píimá, 1 — V,2 wysoká. oblá, hra-
natá, obyejn jednoduchá, lysá nebo pýitá ; listy ko-
renowé a nejdolejší lodyhowé dlauhoapíkaté, obweji-
tokopisowité, w apík ztenené, zejkowané, dolení po-
dobné, u wzniku obak s uchem slíhanopilowaným, ne-
bo bezuché, ostatní hoejší sedawé, podlauhloárkowité,
pilowané zuby kopinatýmí, pízaubkowanými, dole stí-
hanopilowané zuby árkowiiými, rozewrenými, celými ;

stopka (pokraowání lodyhy a wtwí) delší auboru oje-

dinlého, P/ž w prmru dlauhého ; zákrow z lupenúw
kopinatých, tupých, auzce hnd obraubených, nitroa-
dých na konci mázdrat obraubených; jazýky bílé,

podlauhlokopinaté , wyíznuté ; kwtv terowé žluté;
nažky holé. — ÍNa lukách a pa^^twiaách po celé Ewrop.
Kwte w erwnu a lipnu. '^-.

Chuti nahoklé: byla druhdy w lékárnách (Bellis major).

HeíÍmáiiek. Matricaru. Chamille.

Aubor mnohokwlý, rúznomanželný; kwtv w pa-
prsku Iradé, samicí, w teri truhkowité, obojaké, 4— .'>-

zuhé, trubky oblaunké. Zákrow bleclu)wiiý, skrownoa-
dý, lupenúw píslejných. Ježle i>bšírné, nahé, wejito-
homolowiié. nlkfa w teri ramének bez píwskúw.

i7
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Nažky bezkídlé, hranaté, stejné, teríkem nadplodnína,
welikýra opatené, hned dokonce hoh^, hned climýrena
wncowitým opatené.

H. obecný. M. Chamomilla Lin. Ciirt. lond. 5. t. Q'd.

Plmk t. 617. Sch/i. t. 2:>3. b. Hayn, {. t. Z. Diissdd. 10.

t. 4. TFagn. I. t. 73. Kmen jinak hemánek Mat. Háj.

270. — fFel. 318. Hemánek, ormánek. Koen letní, ten-

kowetenowitý, mrcasaté. wétewnatý : lodyha pímá, I—
1^// wysoká, od dola až nahoru wétewnatá, nkdy dole
jednoduchá, jako ostatní díly lysá, oblá, mélce brázdo-
waná ; listy stídawé, sedavvé, obvvodem árkowité, obak
xaokrauhlé, dwakrát wyštptané : úkrojúw árkowilych,
nejcelejších anebo asto dlených, koncem chruplawým,
ostrým opatených i aubory na stopkách nékdy welmi
f)rodlaužených ojedinlé, dohromady dlají chocholík

;

upeny zákrowowé podlauhié, po kraji hoejším blawé,
proswíiawé 5 ježie wejitohomolowiié, duté; jazýky bílé,

tikrát delší zákrowu, podlauhié, na konci wykrojené,
tupé, pak sehnuté; kwty teroué žluté ; nažky 4hra-

né. terowé na wnšné stran širším paprskowé stejno-

stranné. — JNa polích, rolích, podlé cest w celé Ewro-
p. Kwte w kwtnu až do lipna. O.

Aubory, obzwláste innuty jsauce, zapácliají silnS koením, chut-

nají zahokle a dáwají lék wýborný.

H. newonnif. M. inodora hin. Chrysanthemum in-

odorum Lin. Fl. dan. t. 69(j. Schk. t. 253. Hayn, 1. t. 4.

Pyrelhrum inodorum Smilh. Engl, bol. t. G76. Psí rmen.
Koen letní, tenkowetenowitý, mrcasalowtewnatý ; lo-

dyha pímá nebo rozestená, l' dlauhá, oblá, auile bráz-

dowaná, jako ostatní dily lysá*, listy dolení dlauhoapí-
katé, hoení sedawé, wšecky obwejité, dwakrát wyštr-
bené : úkrojíjw árkowitých, plochých, na dwé neb tré

rozdlených, ostrých ; wtwe o auboru jednom \v pr-
mru i'/?" dlauhém, zákrow lupenw podlaulilých, po
kraji blaw mázdratých

;
jazýky kopinaté, tup 3zubé,

odstáwající ; kwty trubkowilé, žluté ; ježle polokulowa-
té; nažky 3— 'I boné, s chniýrem obrubowitým, celým a

dwma žlázkama. — INa rolích po celé Ewrop. Kwte w
lipnu až do podzin)ka. O.

Podoliaje se pruwéiiui hemánku asto do nelio se mídiá ; au-
Sinky jeiio slabé.

RÍMBABA. PtrETHRUM. MuTTERKRAUT.

Aubor iunohokwtý, rúznomanželný ; kwty w pa-

prsku Iadé, samici, jazykowité (peídko žádné), w ler-
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i trubkowité, ohojakó, ózubé. Zákrow stechowitý, zwon-
kowilý. Ježle ploché nebo nadclut, nahé nebo nékdy
plowkowané. nélka w teri raniénck bez pívvéskw.
iNazkv bezkidlé, hranaté, stejné, s chniýrem obrubovvi-

tým, asto zubatém, nékdy auškowitým, jako nažka ši-

rokým.
J{. obeená. P. Parlhenium Sinilh. Ilayri' 9. t. 20.

Matricaria Partbenium Lin. Fl. dan. t. 67i. Bull. t. 203.

Plcnh t. 616. Matricaria Blak. t, 192. imbaba Mat.

Háj. 271. — Wd. 318. ftlateník, marunka. Koen mno-
holetý ; lodyha pímá, 2— \S' wysoká, oblá, mlce bráz-

dowaná, wétewnatá, príhuatá ; listy stiídawé, apíkatét
obwodem wejité, wyštrbené: úkrojijw 7, protisených,
zubatých, nejwyšsích stékawýcb ; aubory \v priiniéru asi

*/:paiené, na stopkách na konci trochu ztlustlých, bráz-

dovvaných, drobniikými, ryzými žlázkanii posypaných,
ojedinlé, dohromady dlají chocholík weliký ; zákrow
lupen vv wnšných kopinatých, ostrých, vvnitních podlau-
hlých, blomázdrat obraubených, na konci tupých, wy-
hlodanobrwitých ; jazýky bílé, dwakrát delší zákrowu ;

ter z korun oblotrubkowých, žlutých ; nažky klínowité,

árkowané, s chmýrem zubatým ; ježle polokulowaté,

badawinaié. — W Ewrop podlé zdí, skal. Kwte w
erwnu a lipnu. '^.

KwPty truhkowité w terCi nkdy zjazykowatejí. Celá rostlina

zapáchá silné a nelibé, chutná hoce, a w lékastwí domácím obyCejný

prostedek proti ket-ám jako hemánek.

li. indská. P. indicum Cass. Chrysanthemum indi-

cum Lin. Sabin, trans. hort. 4. t. 12. 13. C japonlcuni

Thanb. Ch. tripartitum Swect bril. gard. t. 193. Matri-

caria sinensis Rutnph 5. 1. %[. f. 1. Tsietti - pu Rhced.

10. t. 4-^ Ke rozeh pýitýcl); listy apíkaté, obwodeni
wejité, stíhané nebo protiscné, zhusta zubaté, zklep-
šelé , na rubu pýité , nejhoejší nejcelejší; aubory
sotwa paleného prmru na konci rozeh skoro w cho-
cholík rozpostawené, krátkostopené, s parirskem žlu-

tým, málo delším zákrowu z lupenw nejtupjších, po
kraji široce mázdratých složeného. —• W Cío, Zapanu,
Indii wýchodní. "fi.

li. ínská. P. sinense Sabin. Irans. hort. 4. t. 14.

Chrysanthemum indicum Thanb. Bot. mag. t. 327. 2042.

Bot. reg. 1. 4. 4óo. 616. Anlhemis arlemisiaefolia JFdld.

Ker wtwí hranatých , jako rub listní šedoplstiiých

;

listv šedozelené, wejité, chobotnatoí)rotisené : iikrojinv

wejitopodlauhlých, ostrých, stíhané dwakrát pilowaných;

S7*



902

apík u wzniku opatený obak auskem zubatým anebo
stíhaným 5 aubor weliký, 2— 3" w prmru široký ; zá-

krow zwonkowitopolokulovvatý : lupeniiw podlauhlých,

kýlalých, po kr.iji hndém širokoniázdrat obraubených

;

paprsky nachowé nebo ržowé, hlákowé, pomaranowé,
sirkowé nebo bílé ; ter ryzý ; ježle wíce mén s plevyami

šttinowitými. — W Žapan sama od sebe, w ín,
Americe a nyní w Ewrop obecná. Kwte w zim, ob-

zwlást w prosinci (u nás we skleníku). "tl«

Co do barwy mnoho odrodkiiw ; též Ijywají kwety trul>kowité

dílem anebo zcela zjazykowatelé, nkdy wsecky kwety i w kraji jsau

trubkowité, a to bu zkrácené, bu prodlaužené. Podobá se pe-
dešlé, od uíž welikostí aiiboruw se liší.

li. marolist. P. Tanacetum Decand, Tanaeelura

Balsamita Lin. Balsamila major Dod. Desf. B. vulgaris

JVilld. Schk. l. 240. Hayn. 2. t. b. B. mas BlaL t. 98.

Mála ecká Mat. Háj. 2. 10. — JVel. 249. c Matky boží

byHna« ženišek, zeníšek, marolist. Koen mnoholetý;

lodyha pímá, 4stewíná, oblá, mlce brázdowaná, hut-

ná, wtewnatá, jako wsecky zelené ástky aksamitnato-

pýitá, šedozelená; listy eliptiné, tupé, koenowé apí-

katé, lodyhowé sedawé, stídawé, dole ušaté ; aubory asi

zwící bohatého hrachu na stopekách asi dwakrát delších,

ojedinlé, dohromady dlající chocholík weliký ; zákrow

polokulovvatý, z lupeníívv podlauhlých, nahndle obrau-

bených a na konci proswítaw mázdratých ; kwty wse-

cky trubkowité; nažky bez chmýru. — Na zdech Ewro*

pv jižnjší. Kwte w srpnu až do íjna. '^.

Celá naf zapácliá píjemné koením a balsnmeni ; druhdy po-

tebowala se w lékastwí. W uašidi zahradácli wiibec oblíbená.

BVLICB. ChRYSANTHEMUM. GoLDBLUftlB. «

Wšecko jako u kopretiny a ímbaby ; nažky ale

rznotwaré : w paprsku 3hrané nebo 2kídlé, hran ane-

bo kídel 2 poboních, treti na wnitní stran, w teri

smáknuté nebo píoblé, na wnitní stran s kídlem.

Chmýr žádný nebo obrubowitý.

B. oseníšfni. C. segetum Lin. Fl. dan. t. 995. Engl,

bol. t. oiO. Curt. lond. 6. t 60. Bylicp, niwník, kwt sw.

Iwana. Lysá; lodyha pímá, 1—2stewíná, wtewnatá,

oblá, mlce brázdowaná ; listy siwé, árkowité, asi P/a

dlauhé, ^/a" široké, na konci nejosteji na tré klané, do-

le zubaté, u prosted obyejn celé, hoení objímawé

;

aubory na stopce nahoe tlustší a z konce wtwí ne-
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prostedeon wyniklé, delší nebo kratší, ojedinle, asi

h/," w prmru dl.iulié, ryzé; lupeny zákrowowé weji-
lé, prítupé, niázdrau nahnédlau, obzwlášté na konci ši-

rokou obraubené; jazýky nesteja a tup trojzubé ;

nažky oblaunké, árkowané, holé. — (Na rolích w Ewro-
p tu a onde w náramné hojnosti. Kwéte w lipnu a
srpnu. O.

Bueí obtížná w nkterých krajinácli.

B' zlatn. C. coronarium TJn. Lanu t. 678. /. 6.

Zlatý kwét Mat. Háj. ,'519. — fVel. 378. Zelina lysá ; lody-

ha pímá, 5— 3' wysoká, wtewnatá ; listy stídawé, siwé,

tlustaunké, obwodem obwejitopodlauhlé, do póla objí-

mawé, dwakrát wyštptané : iikrojw klínowitokopinatých,

proti konci stíhanopilowaných; aubory ojedinlé, na
stopkách prodlaužením wtwí jsaucích, 1^?— 2" vv pr-
mru dlauhé ; zákrow polokulowatý: lupenw podlauhlých,
wnšných na konci mázdrau auzkau, Wnitních širokau
obranbených

;
jazýky tmawji nebo swtleji žluté, též

z pedu bílé a dole žluté ; nažky krajní 3kídlé, kídla
wnitního širšího, terowé 1 kídle, kídla wšech wy taže-

ná w hrot. — We wšech koninách podlé IMoe stedo-
zemního, w Ewrop až do jižných Šwýcar. Kwte w lip-

nu až do záí. O.
Oblíbená rostlina zahradní barwau bílati a žlutaii aiiboriiw

rozdílnS se promSíSující.

Pelun. Artemisia. Wermdth.

Aubor stejno- nebo rznomanželný, nepaprskujííM :

kwty pokrajní 1 ade, asto samicí, na tré klané, s énl-
kau hluboko na dwé klanau, njící, kwty prostední
ozube, obojaké nebo pometáním wajeka jalowé nebo
samicí. Zákrow z lupenúw stechowitých, po kraji máz-
drowitých. .Icžle bezpiewé, plochaunké nebo naddutaun-
ké, nahé nebo chlupatotísiaté. Nažky obwejité, holé,

s teríkem malikým, nadplodním.

P. kozalec, A. Dracunculus Lin. Dracunculus hor-
tensis Blah. t. 116, Dragoncel Mat. JFel. 188. Estra-

;jon. kozalec, paldán. Koen mnoholetý, silný, plaziwý ;

lodyha pímá, 2—4' wysoká, wtewnalá, brázdowaná, ja-

ko ostatní díly nejlysejší; listy koenowé kopinaté, na
konci na tré klané, lodyhowé kopinaté nebo árkowito-
kopinaté, pízubalé nebo nejcelejší, lupaunké ; aubory
drobné, wcjitozakulatlé , stopekowané , na stopkách
listnatých jednostrann hroznné a dohromady dlající
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latu odstálau, diauli.iu; zákrowu lupeny wnšné podlau-

hlé, wnitni širokoelíptiné, wšecky tupé a mázdrowit
obraubeué ; jeZle nahé; kvvty krajní I ade, samicí w
teri obojaké, pomeláníni wajenika jalowé. — Po Rusii

z gubernie chorsonské až k Moi cbwalinskému, w celé

Sibirii jižné až do Mongolská ínského. Kwte w srpnu
až do záí. "4".

Zaliradiif popsaný odrodelc wydáwá, ten jsa, zápach píjemný,
koenný, diutná asi jako any/, a potebuje se co koení do jídel.

Peršané žwýkají jej pi obde, aby <I)uf k jídlu wzbudili. Též dáwá
se do octa; diwoký nemá ani zá|)aihuani dníti (A. inodora li'ilid. A.
Redowskii Ledeb. — Gniel. sih.z. t. 59. /. 6 0. /'. i).

P. ladní. A. campestris Lín. FL dan. t. 1 175. Engl.

bot. t. 3i8. Schk. t. 240. Hayn. 2. /. 9. Koen mnoho-
letý ; lodyhy dolejšek skoro kowilý, wypaustjící mnoho
wiwí, ježto jalowé jsauce dlají trs, kwiauoí ale jsau

wzstaupawé, oblé, mlce brázdowané, latowit rozwtwe-
né ; listy hedwábnošediwé nebo lysé, obwodem píokrau»
hlowejité, 2—3krát wyštrbené : úkrojw árkowilých,

hrotitých, lodyhowé dolení dole u wzniku ušaté nebo
protisen zubaté, hoení sedawé, jednoduše protisené,

nejhoejší píkwlní nerozdlené ; aubory wejcowité,

lysé, jednostranné, pímé nebo nií; lupeny zákrovvowé

vvejité, po kraji mázdrowité, wnšné kratší? kwéty kraj-

ní Iadé, samicí, terowé obojaké, pometáním wajeni-
ka jalowé. — Na polích a pahrbcích neaurodných po

celé Ewrop a w Sibirii. Kwte w lipnu a srpnu. "4-.

Cliuti hoké ; drulidy w lékastwí se potebowala,

P, viodrawý. A. coerulescens Lin. Absinthium ma-
ritimum Moris. 3. s, 6. /. 1. f. 5. Daham. 1. t. '2\.

f.
.").

A. angustifolium Dod. pcmpí. 26. Podke wyháni wlwe
2stewíné, dlauhé, pímé ncbó položené, oblé, mlce
brázdowané, latowit rozwtwené, plsnaté, olysající ; listy

šediwopýilé, pak olysající, dolení podlauhlok«)pinaté,

wyštptané nebo rozdíln lalonaté nebo celé, tuhé, a-
píkaié, ostatní listy kopinaté, tupé, wtewní árkowito-
kopinaté ; aubory podlauhlowálcowité, Skwté, klascné,

na wtwích jednostranné a dohromady latu stewínau i

delší dlající; zákrow z lupenúw wnšných kopinatých,

zelinných, ostrých, pýitých, wnitních podlauhlých, o-

straunkých, po kraji mázdrowitých, lesklých ; kwty obo-

jaké ; ježle nahé. — Na pomoí adrialském a stedo-
moském. Kwte w srpnu až do íjna. \.

Za asu kwteuí a zránf seuKin celý modrawu nabíhá. Wyihwá-
liije se co neomylný lék protizimniný, což mže býti, jelikož jest

hoký.
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P. tatarský. A. Santonica Lin. fFapi. 2. /. 231.

A. Gynel. sib. 2. t. 51. Semen sanclum Lob. ic. 7ótí.

Wzezení pelunu ladniho, lodylia ale pímá, Jatowit roi-

wtwená. píšediwá; listy doleni mnohokrát wyslrbené : ú-

krojinv árkowitých, šeiwých, hoejší nerozdlené: au-

bory písedawé, ojedinlé, bkwété, na klasecli jednostraa-

ných, ohnutých, listy drobnými, árkowitými , neroz-
dlenými opatených; zákrowy wálcowité ; ježle nahé. —
W Talarsku, Persii.^fi.

Od tolio sbírají se kubory, semenem škrkawiným nazwaaé.

P. blokorý. A. Sieberi Bess. A. giomerata et glo-

merulata Sieb. A. Contra Lí«. Dolejšek krowitý*wyhá-

ní wtwe pímé, 1
—"istewíné, hranaté^ korau bílau,

tenkau, tekonanau popnuté, latnalowtewnaté ; listy tuhé,

lysé, malé, lodyhowé poloobjímawé, ^i— Jdílné: úkroje

prostedního wyštrbeného
,
poboních i s laloky na

tré klaných, árkowitých ; wtwe latowé odslálé nebo
rozewené, wzslaupawé, wtwikv kratiké, rozewené,
nesaucí klasy ze slrbauliiw sotwa l',V" dlauhých, elip-

sowitých, sedawýoh, skrownokwtých ; zákrow z lupenw
bradawikowaných, šedých, tupých, wnšných okrau*

hlýcli, wnilnich podlaiihlých ; ježle nahé ; kwty stejno*

maozelné. — Na polích w Palestyn. Kwte w er-
wnu. \.

Aabory woní silnS jako kafrem, dintnají oste a hoe*, a pote-

bují se proti lílistám (S/HfM couirat.j. vermes S. Citiune, Snntunici).

P. mnohoulcwný. A. inculta Delile f. aeg. ilU t. 43.

/. 2. Celý šedoplstitý j lodyha dole drewnatá wypaušti

pemnoho rozeh zelinných, pímaunkých, píjednodu-
chých ; listy rozhowé wšeckv apíkaté, dwakrát wyštp-
lané : úkroje árkowiíopodlauhlé ; lata podlaulila, kyt-

kowitá ; aubory sedawé, podluhowalé, ikwié ; zákrow
z lupenúw wniných, krátkých, tupých, plstilých, wnit-

nich árkowitých, hndých, mázdrowiiých. — VV Egyp-
tu, li.

'

Aubory jako predfSlébo rodu se potebují a jtiienují.

P. porno.ski). A. marilima Un. A. palmata Lnpryr.

A. maritima En^t. bol. I, 1 00 1 et 1096. Fl. doji. t. ItJáó.

ff^ood. med. t. \11. Absinlhium gallicum C. Bnuh. Z
dojejška dewQatého wycházejí lodyhy zelinné, strewíné,
oblé, brázdowané, jak listy a zákrowy šedoplslité, pímé,
latnat pímowtewné ; listv stídawé, sedawé, obwodem
wejité, 2— 3krát wvštrbené: úkrojúw árkowironiowi-
tý(;b, tupých, dolertí u pt)átku apíku ušaté, hoení se-

dawé, nejwyšší celé, nkdy oplchajíci, lysé ; aubory po»

*J
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dluhowaté ; zákrow plsnatý, z lupenw podlauhloárko-
witých, wnitních mázdrowitých, vvnešných kratších, ze-
linných ; kwty wšecky obojaké. — Na lukách a písi-
nách pornoských w Pomoanech, Francauzích, Španie-
hch. li.

Promuje se s aiibory pímými, wtwemi na konci nachýle-
nými (A. maritima Willd.); s aiibory a wtwemi pímými (A. gaílica
Willd.) a s aiibory odwislými (A. šalina Spreiu).). We Francauzích
sbírají aubory, kteréž sanguenié nebo sanguenilá jmenují, a proti hli-

stám užíwají.

P. chudolíwtý. A. pauciflora Stechm. A. Gmel. 2. t.

52. /. 1. 2. Podkowitý, pímý, zmládí hunatošediwý,
dosprý olysalý, nad prostedkem latnatowtewnatý ; li-

sty dwakrát wyštrbené, krátkoapíné : úkrojw árko-
witoniowitých, krátkých, smstnan} ch ; lata kytkowitá,
nejwétewnatjší, pímá ; aubory po wtwích shlauené,
pímé, 1—kwtc; zákrow lupenw tupaunkých, wnit-
ních mázdrowitých. — U Sarepty podlé Wolhy na stepu
kurnumském. \.

Sbírají strbauly a proti blistám potebují.

P. alepský. A. Vahliana Kostelech^. DUsseld, 15. t.

10. A. Contra VahL Ke dlauhowtwý ; smítky nesaucí

rozhy mnohé, krátké, odstálé, kwtaucí a popnuté wlnau
tenkau, bílau, snadn sešaulatelnau ; listy toliko na hoe-
ním dílu smítkw a na rozháoh píchomáené, 2— 3"

dlauhé, taktéž široké, na konci rozštípené na lalokw
5, pekrálkých, auzkých a tupých, po stran ješt na
dwa delší, lysé, šedozelené, žláznaté (což toUko sklem
zwétšowacím patrno) ; aubory pedrobné, na rozhácli

rozpostawené w klas nepetržený, bezlistý ; zákrow lu-

penw 10— ló, wajených, tupých, hladkých, powypu-
klých, na hbetu žlutými žlázami opatených, po kraji

pros\\ítawých ; kwty u prosted 3— 4, na kraji 1— 2,

samicí. — W Persii. "f^.

Od nho sbírají se aubory, a proti hlistám užíwají {Semen
contra levtmticum) .

P. iidoivslcij. A. judaica Lin, Dusseld. 15. /. 9. Wagn.
1. 233. Kowitý, šediwoplstitý ; listy na lodyhách jalo-

wých nejcelejší, na lodyhách kwtaucích, 2stevvíných
drobné, dolení apíkaté, hoení sedawé, wšecky obwej-
ité, zejkowané nebo lalonaté ; aubory polokulowaté,
nií, na koncech wétwowých hroznené, dohromady d-
lající latu obšírnau, dlauhau; lupeny wnešné wajeoné,
tupé, plsnaté, wnitní zaokrauhlé, mázdrwwilé široce o-

braubené; koruny nežláznaté. — W pustinách Egyptu,
Palestyny, Arábie, Numjdic. \.



Aubory toho jako pedeSlého rodu te potebají, akoli k náiu

se nepiwážejí.

P. dicwinka. A. Abrotanum Lin. Plenk t. 609. Hnijn.

11. /. 22. Diisseld. 15. t. II. JFagn. 2. /. 223. Brotao

Mat. Háj. 109. b. — 'TFes. 236. c. Brotan, dewinka,
boží dewce. Kíek pímaunký, iebas zwýší muže

;

wtwe pímé, oblé, brá^dowané, pýíkowanó, hiistolisté,

stažen latnéné ; listy stídawé, sedawé, ob\todem weji-
té, dolení dwakrát, hoení jednoduše wvšlrbené ; úkro-

je jakož i listy nejhoejší píkwtní vvlasowité, prodlau-

žené, tupaunké, wezpod pýiié; aubory zaknlatlé, še-

diwé pýité, nií; zákrow lupenuw weiitokopinatych,

ostrých, pízelinných , wnitnich obwejcilých, po kraji

mázdrowitých ; kwéty wSccky obojaké ; ježle nalié. —
Na pahrbcích jižné Ewropy. Knete w srpnu a záí. "fí.

U nás w zahradádi obyejný a oblíbeny. Celý woní píjemn a

cbutná koeoíu). Jindá se potebowal wfce w lékarstwí nežli nyní.

P. šediivek. A. pontica Lin. Jacq. aust. t. 99. Hayn.

2. t. 10. Dusseld. 15. t. 13 Pelynk pontský nebo šedi-

wek Mat. Háj. 198. — IFel. 233. ^'echrast, nechrest,

šediwek. Koen plaziwý, wyhátií nkolik lodyh pímých,
1— iVa' wysokých, nkdy tuhých, hranatých, bloplsna-
tých ; listy stídawé, sedawé, obwodem wejité, na rubu
šedoplsnaté, na líci lysé anebo pýité, dwakrát nebo
tikrát wyštrbeué: úkroje husté, jakož i listy nejho-

ejší píkwtní a jednoduché árkowité, ostraunké; au-

bory šcdiwé, zakulatlé, nií, na wtwikách jednostran-

n hroznné, dohromady dlající latu staženau, kopina-

lau, tet^as 6" dlauhau ; zákrow lupenuw wnšných ko-

pisatých, zelinných, wnitnich podlauhlých, tupých, po
kraji a na konci mázdrovvit obraubených; kwty krajní

samicí, w teri obojaké, aurodné. — Na pahrbcích wý-

slunných Ewropy prostední z Francauz až do Ukraji-

ny, též w Taurii, Iberii a Mauritanii. Kwte w lipnu a

srpnu. "4".

Potebuje se jako pelun obecný ; akoli jest slabší.

P. ernobyl. A. vulgaris Lm. Blak. '.. 431. Plertk t*

606. Engl. bot. t. 978. Ha^fn. 2. 1. 12. Dusseld. 15. /.

12. ernobýlí Mat. Háj. 255. — IFeL 302. ernobeyl.
Koen mnoholetý wypauští 1 nebo nkolik lodyh te-
bas co muž wysokých, pímých, latowit wlewnatých,
oblých, brázdowaných, lysých, nkdy tmawonachowých

»

listy stídawé, sedawé, obwodem obwejiié, na rubu
bloplslnaié, na lici lysé, syt zelené, protisené : úkro-
jw kopinatých, stíhanozubatých, ostrých, dolejších % ^í*^;
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malých, hoení prolisené : úkrojw celých, nejhoejší
nerozdlené, kopiriaté; aubory wejcowité nebo podlu-
howate', nejkratšeji stopekowané, nií

,
pak pímé na

wtwikách klasaté a dohromady dlající lalu nkdy 2-

Stewínau, pímau, staženau, kopinaiau; zákrowu hu-
atého lupeny wnšné kopinaté , zelinné , vvnitrní po-
dlauhloárkowité , tupé , mázdrowitoobraubené ; kwty
nahé, krajní samicí, terowé obojaké, aurodné ; jezle

nahé. — Na polích Evvropy, Ariky sewerné, Lewantu,
Sibirie. Kvvte w lípnu a srpnu.r '4-.

ObzwIástS kwSty, teny jsauce, píjemn zapácliají, protož i

wrsky kwetaucí co koení dáwají se do hus péci se majících ; w
lékastwí wrsky kwetaucí a koen potebují.

P. líbezný. A. grai*a FFallich. A., yulgavh Bur7n. Rkeed.

10. í. 4ó. Podkovvitý, pímý ; listy na rubu bloplsna-
té, prolisené, hoení na tré klané, nejhoejší a vvtew-
ní nerozdlené, jakož i laloky podlauhlé, tupé, hrotité,

nejdolejších pízejkowané ; aubory podluhowaté, klasato-

latnné; lata listnatá, odstáwající ; hrozníky mladší na-

chýlené; zákrowy mladé pýité, lupenw wnšných, ze-

linných, ostrých, wnitních tupých, mázdrowitých ; ko-

runy nahé. — VV indii wýchodní. °^ .

Z plsti její dtílají moxu.

P. inoxa. A. Moxa Decand. Absinthium Moxa Bess.

Kíek ; listy šediwé, pak ©lysající, dwakrát wyštptané :

likrojvv árkowitokopinatých, tupých ; aubory asi 2'" w
prmru široké, kulowaté , nií, hroznatolatnné , na

stopekách obyejn dwojatných, jednoho pVodlauže-

ného, druhého zkráceného; lupeny zákrowowé ia konci

mázdrowit obraubené 5 korunv lysé, na ježli chlupatém.
— W ín. \.

Lindley dí, že z tolio rodu dlají íiiané «wau moxu w Iiojie-

twí užiteCnau.

P. obecní}. A. Absinthium Lin, Plcnk t. 608. Engl.

bot. t. 1230. 'Hayn. % t. 10. Diisseld. 10. t. 22. f^agn.

2. t. li 5. 14 6. Absinthium vulí^are Blah. t. 17. Pelynk
obecný Mat, Háj. 197. — fVel. 232. c. Pelun, pelyn,

peluh, pelynek, pelynk, peluhka, pelynka, polynk,
polýnek. Koen mnoholetý, wypauští nkolik lodyh pí-
mých, 3— i' wysokých, latnatovvtewnatých, oblých, hráz-

dowaných, šedohedwábnatých ; listy stídawé, apíkalé,

obwodein okrauhlowejité, obak šedc)hed\vábnaté, dolení

3krát, hoení dwakrát wyštrbené; úkrojiiw kopinatých,

tupých, pízubatýcli ; listy píkwtní nejhoejší podlauh-

lokopinaté, tupé, nerozdlené ; apíky listw' na lody-
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hách neaurodnýrh, delší nebo zdélí epele listowé, na
kwtaucích ale kratší; aubory zakulatlé, asi P/i"' w
priimru široké, nií, na stopekách kratších, na wi-
wikách jednostranné , dohromady latu kopinatau cd-
slálaunkau dlající ; zákrow šedohedbáwnatý : lupeninv
wnéiin}'ch kopinatých, na samém konci mázdrowitych ;

ježle chlupaté ; kvvty wšecky obojaké. — Na místech
neaurodných, wyslunných Ewropy, Taurie, Sibirie, do
Mauritanie a Ameriky sewerné penesený. Kwte w
lipnu a srpnu. "4-.

Naf zapáchá siln a napíjeuin ; cliutná prelioce ; w léka-
stwí welini wážená k sílení a wypuzeDÍ lilist.

Wráty£. Tanacetum. Wurmkraut.

Aubor hned stejnomanželný, hned riiznomanžlnýj
kwéty totiž w paprsku samicí jednoadé, asto 3— 4zii-

bé. Jeile aaddulé. Zákrow zwonkowitý, stechowilý. Ko-
runy w teri 4—ózubé. Nažka sedawá, hranatá, lysá s

teríkem nadplodním welikýni. Chmyr bu žádný, bu
niázdrowitý, t\'ncovvitý, malý, hned celý, hned stejné

zubatý, hned nestejný, na wnšné stran patrnjší.

W. obecný. T. vulgare Lí>í. Dtak. t. 464. Lam. t.

(í^n. /. ]. PLcnk 1. 611. Hayn. 2. /. 6. Diisseld. \. t. 12.

Wráty Mal. Háj. 272. — ÍFel. li 19. Koen mnoholetý
wyhání nkolik lodyh 3—4' wysokých, pímých, oblých,

hranatých, lysých, obyejn nachem nabhlých, nahoe
wtewnatých; listy lysaunké, sedawé, stídawé, obwodem
podlauhlokopinaté, petržené wyštéptané : úkrojijw kopi-

natoárkowit wyštéptaných: úkrojkw kopinatých, na do-
lením kraji zpilowaných ; aubory polokulowaté, 4" široké,

nejlysejší, ropostawené w chocholík nahoe rowný ; zá-

krow lupenw wnéšných kopinatých, wnitnich podlau-
hlých , rnázdrowite obraubených , dlauhých co kivty
trubkowité, jichž krajní jednoadé, 3zubé, samicí, ter-

owé ale samí, 5zubé. — Podlé cest, ek Ewropy celé

a Taurie. Kwte w lipnu a srpnu. "H-.

Zapadlá siln a nepíjemn, cliutná hoce ; že prý zahání
hlecliy a stínky; w lékastwí hlawn proti škrkawkáui. W zaliradácJi

jest odrod«k, jeiiož listy kaderawé oliwodein žirokowejrité, petrže-
DÍ wystrbené, úkroje obwejitokopinaté s úkrojky obwjcitfrnii ko-
lem pilowanýini.

Smtl. Helichbtsum. Stroublijme.

Aubor mnohokwtý, hned stejnomanželný kwéty
trubkowitými , obojakými, ózubými , hned rCiznoinan-4
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zelný kwty w paprsku Iadými, asto peskrownými,
autlými, samiítni ; zákrow stechowitý, z lupenw máz-
drowilých , vvnitních klímawýoh nebo paprskujících.

Ježle ploché , bezplewné , hned hladké, hned tabulko-

wané, hned tísíiaté. Nažky bezzobanné, sedawé, ta-

bulkau ukonené. Chmýr Iadý, ze šttin píšerpiwých,
(nkdy perowitých).

S. lislenalíj, H. bracteatum JVilld. Xeranlhemuui
hr. Vent. malm. 2. t, 2. Dwauletý neb podkowitý ; lodyha
pímá, IV2— 2' wysoká, wtewnatá i s listím pýifošerpi-
waunká : listy stídawé, sedawé, kopinaté nebo árkowi-
té, wykrajowané, zakoníte, co tráwa zelené ; anbory
ojedinlé, konené, 1— V\x w prmru široké, obklíe-
né listenem 1 nebo nkolika bu nahé ; zákrow lupe-

nw nejlysejších, wnšných krátkých , wejitých, peiu-
pých, erwenaw hndých , prostedních pedlauhých,
kopinatých, paprskowit rozšíených, ryzých, poídku
blawých, lesklých, nejvvnitnjších krátkých, zakoni-
tých ; ter auborowý tmaw žlutý. — W Nowém Hol-

landu. Kwte w erwnu až do záí. ti- 6*
U nás w zahradádi dost obyCejný.

S. písení. H. arenarium Decand. Gnaphalium are-

naríum l,in. FL dan, t. 641. Hajpi, 3. t. 6. Sturtn f. 38.

Plesniwec. Mat. Háj. 318. — JVel. 377. Radostka. Koen
mnoholetý, dewnatý, wtewnatý? na celá blowlnatá

;

lodyhy zelinné, pímé, nahoe wetewnaté, oblé, brázdo-
wané, 1' wysoké ; listy sedawé, stídawé, tupé, nejcelejší,

dolení obwejitopodlauhlé , hoení kopinatoárkowité ;

chocholík konený, složený, naddutý ; aubory zakulat-
lé, zwící wikwe ; zákrow žlutý, lesklý, z lupenw po-

dlauhlých, tupých, mázdrowitých, poddutých, co ter
dlauhých anebo málo delších ; kwty wšecky obojaké ;

chmýr zažlutlý, na konci šerpiwý. — Na místech pís-

itých, po Ewrop prostední, w Taurii, Persii. Kwte
w lipnu a srpnu. "4-.

Sliná rostlina w zahradách našidi místo zasluhující. Jindá

proti auplawici se potebowala (flores Stoechadis citrinae).

S. ivonníf. H. Stoechas Decand. Gnaphalium Stoe-

chas Lw. Blak. t. 438. Barr. ic, t. 278. 409. 410. Stoe-

chas citrina praestantior ifa^ Wel. 377. Polokíek nej-

wtewnatjší, rozestený, wypauštjící mnoho rozeh pí-
mých, oblých, bloplsnatých , asi l' wysokých; listy

stídawé, sedawé, árkowiié, po kraji podwinuté, tupé,

na rubu bloplsnaté, na líci nkdy také plsnaté ; cho-

cholík zakulatlý , složený, hustý; aubory asi <'.o hrách
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bohatý weliké , obwejcowité , krátkostopkaté ; zákrow
liipenúw nejwnšnéjších wejitých, wnitních podlauh-
lych , nejwoilnjších kopinatých, wšech ostraunkých,
niázdrowit obzwlášt ^na konci obraubenych, bled
žlutydí, ter nepesahujících ; nažka nejdrobnji piipe-

nenatá; chmvr ze šltin šerpiwých. — Na skalách a w
písku pomoských, podlé Oceánu z Armoracie až do
Lusitanie, na bezích stedomoskych. Kwéle w lipnu

a srpnu. "4-.

Listy umuté líbeznS zapácliají. Druhdy se potebowal proti

anplawici.

Protž. Gnaphalium. Ruhrrraot.

Aubor mnohokwtý, rúznomanželný : kwly wšecky
Irubkowiié, w paprsku mnohoadé, samicí, nejaullejší, w
teri obojaké; zákrow wejcowitý, asto zdéH tere, z

lupenw stechowitých , pitlaených, píproswítawých.
Ježle ploché , docela nahé. Prašníky dole 2štélinné.

INažky oblé nebo oblaunké, pípupenenaté. Chmýr 1-

adý ze šttin šerpiwých.

P. wida. G. Vira-vira MolL Elichrysum Feiiill. 3. t.

13. /. 2. Letní a celý bwn blowlný; lodyh z krku
wíce wzstaupawých anebo pímých, jednoduchých; listy

podlauhlokopinalé, nejdolejší dole ztenené, lodyhowé
ztenka a krátká dol bžících, hoejší hrotem píopále-
ným špidlaté; auborv na konci wtwiek shlauené

;

pikrow pízwonkowitý : lupenúw blawých, mázdrowi-
tých, lysých, zakonitých ; kwtw obojakých 4— h, sa-

micích 30— 35. W Chíli na pastwinách skalnatých. O-
Kreolowé rostliny té welini sobe wáží, užíwajíce ji proti zí-

lUDÍci a k wyboání pota ; obyejnS dSIají z ní tbé.

P, Usní. G. sylvaticum Lin. G. rectum Smith. FL
dan. t. 1229. Koen mnoholetý wypaušlí jednu nebo
wíce lodyh pímých, jednoduchých, tuhých, hust blo-
plsnatých. Ví— J' wysokých ; listy obak bloplsnalé, na

líci pak olysající a zezelenající , koenowé kopinaté,

zponenáhla w dlauhý rapík ztenené, lodyhowé wzhru
se zkracující, árkowité ; aubory z úžlabíka nejhoej-
ších listúw wynikající a klas hustý dlající; zákrowu lu-

peny wnšné kopinaté, plsnaté, tikrál kratší auboru,
následující jsau wšecky mázdrowit, obzwlášt na konci,

obraubené, rusé, lesklé: prwní jich wejité, ostré, sko-

ro tikrát kratší zákrowu, pak jsau podlauhlé, tupé,

nejwnitn^jší árkowité, tupé, co auborek dlauhé. — Na



wesowištích, pastwinách suchých, lesnatých, po Ewrop
a Sibii. Kwte w lipnu a srpnu. '^.

BkloLIST. FlLAGO. FiLZKRAUT.

Auhor ninohokwtý, rxnomanželný; ježle prodlau-
zené, niowité, sotwa na konci rozšíené, tedy zákrowu
hipeny slechowité, aniž od piew ježlowých rozeznatel-
né, wnilni mázdrowité. Kwty mezi plewami ojedinlé,
samicí niowité, sotwa na konci zubaté, iíwty konené
nebo sti-ední, nejmnožší samicí, niowité, nkdy obojaké,
nkdy jalowé, trubkowité, 4— ózubé. Nažky obíé. Chmýr
kwlw stedních ze šttin niowitých, pokrajních žá-

dný nebo rozdílný.

B. obecni). F. germanica Lin. Sch/c. t. 26G. Sturm /'.

12. Gnaphalium. germanicuin Huds. Impia Plinii Mat. Wel.
30Ó. Chhipina. Zehna šedoplsnatá ; hjdyha pímá nebo
rozestená, zwýsí jednoho prstu nebo pídi, slídaw w-
tewnatá, nahoe sochala ; Hsty árkowitokopinaté, nkdy
podlauhlé, nkdy málo plsnaté, sedawé, kratice za-

konité ; aubory (6— 7) skoro ptihrané, shlauené w
rozpoe lodyhowé nebo na konci vrtwowém ; zákrow
lupeniivv barwy žlutoslámowé, wnšných osinatych, wni-
tních zakonilých; kwty samicí mnohoadé , mezi
plewami w pti adách rozpostawené ; chmýr kwtw
wnšných žádný, stedních samicích a obojakých I ady.
— Na polích, rolích, podle' cest po celé Ewrop a nyní
okolo INowého Boraka po Americe sewerné. Kwte w li-

pnu a srpnu. O.
NaC slauží k ucpání beliawky u dtí.

B, rolni. F. arvensis L.in. Gnaphaliuuj arvense ham.
Sturm. f. 38. Fl. dan. t. 1275. Chlupina. Z koena let-

ního vvystupuje lodyha pímá, stevvíná, lalowit roz-

wtwená, wlwí pímých, píjednoduchých
,

jako listy

hust šedowlná ; listy sedawé, stídawé, kopinaté, er-
ným hrotíkem špidlaté ,• auboriáw3— 6 shlauených, ko-
nených a poboních, sotwa klasených ; zákrow lupe-

núw stejných, kopinatých^ blawých, po kraji mázdrowi-
tých, ostrých, wn šedowlných, tupaunkých a pak oly-

sajících. — Na rolích a polích písitých w Ewrop a

Lewanlu. Kwte w lipnu a srpnu 0.
Užitek jako pedešlého.

Plesiwkc, Amtennaria.

Aubory mnohokwté , dwojdomé anebo pídwoj-
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dom(^. Ježle nadduté, buhkowalé. Zákrow z lupenw
slechowitvch, na konci barnených nebo pímázdrowi-
tjcb. Koruny trnbkowilé : samicí nilowité, na patero
klané. Prašoíky napolo umící, dole 2iltinné. Cnélka
kwtúw samiich na konci na dwé klaná, samích je-

dnoduchá nebo solwa na dwé klaná, ponietawá. [Sazka

oblaunká. Chmýr Iadý, kwétu samieiho ze šttin nio-
wit)'ch, kwétu samího ze štélin na kíjnci kejowitých.

P. obecný. A. dioica Gaert. 1. 161. y. 3. Gnaphali-
um dioicum Liii. BulL t. 325. En^l. bot. t. 267. Slunn f.

88. Haijn. 6. 1. 6. Koen mnoholetý wvpaušlí z krku
wýbéžky prostené, koenjící ; lodyhy pímé, zwýší pr-

stu nebo pídi, nejjednodušší, béloplstnasé ; listv koeno-
wé obwejiiokopisowité, apíkaté, na rubu béloplsnaté,
na líci huaté, pak olysající, ukonené erným hrotíc-

kem kratikým, lysým ; listy lodyhowé pístejné, árko-
wiiokopinaié , k lodyze pitlaené , obak béloplsnaté,
jako koenowé hrotité; chocholík konený, jednoduchý,
hustý ; zákrow lupeníaw podlauhloárkowitých, tupých,
na konci dlauze mázdrowitých, lesklých, samicích riižo-

wých a trochu delších, šerpiwaunkých, samích trochu
kratších a širších, bílých} chmýr samicí šttinatý, šerpi-

waunký, erwenaw bílý nebo bílý, delší zákrowu, samí
zdélí jeho, kejowiiý, šerpiwý, bílý. — INa pastwinách su-

chých9 po Ewrop, Taurii, Persii, Sibirii. Kwte w kwt-
nu a erwnu. '4-.

Protažitka. G\kura.

Aubor mnohohlawý, stejnomanželný : kwéty trub-

kowité, ózubé. Zákrow wálcowitý, Iradý, dole (obyej-
n) nkolika li^tenci šídlowitými obklíený, složený z

lupeníiw árkowiiých, ostrých, po kraji mázdrowitých.
Ježle ploché, bukowaté, kraj bunk hned nejkratší,

hned tísniiý. Trubka korunowá dole rohowá. Cnlka
ramének prodlaužených w príwsek dlauhý, mrtnatý,

asto njící. >'ažka oblaunká, árkowauá, bezzobiinná.

Chmýr mnohoadý, ze šttin niowitých, sotwa fausko-

wanýrh.
P. wýbéikalá. G. sarmeniosa Dfcand* Cacalia «ar-

mcntosa Blum. C. reclinata et cvlindrica //«//. Nepo-
chybn C. procumbens Lour. a Sonchus volubilis liinuph

5 /. 103./. 2. Koen mnoholetý, wyhání lodyhu lysau,

pnulau, oblau s wtwemi píhranatými ; lisly eliptiné,

zakoníte;, dole sotwa zaužené, zubaté, dolení krátkoa-
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píkaté, 2—3" dlauhé, 9—10'" široké; aubory G"' dlau-

hé, po 3— o na wtwich laty béwné ; zákrow wálco-

wifý, 8— lOIupenný, skoro zdélí kwlw a tikrát delší

listenw šídlowitých ; nažky oblé, aullé , lysé ; chmýr
blostný, skoro zdélí koruny. — We kowištích Indie

w^chodní. Záwy, Koiníny. Tf.

KonCinCíané na její mají za zeleninu zdrawau a oblíbenau.

P. bulwalá. G. bulbosa Hook et Am. Cacalia bul-

bosa Lour. Bulwa ili hlíza zakulatlá, hružlatá, mnoho-
letá ; lodyha l'/2Stewíná, pinahá, pímá, oblá; listy

koenowé podlauhlé , apíkaté, lyrowité , zaubkowané,
pídužnaté ; lata z auborw nemnohých ; zákrow wálco-
witý, obklíený listenci 5 niowitými, bwnými ; koru-

ny ryzé s trubkau nafauknutau ; blizny dlauhé, pímé.

—

W Koinín a ín. '^-.

Dlají z ní obldadky obmekCující a rozhánjící; též šfáwu er-
stwau potebují.

Milostná. Emilu. Emilie.

Aubor mnohokwtý, stejnomanželný ; kwéty Irub-

kowité o 5 lalocích árkowiiých, prodlaužených. Ježle plo-

ché, sotvva bukowané. Zákrow wejitowálcowitý, Iadý,
bezlistenn^, z lupenw árkowitých, po odkwtení pod-
hnutých. Cnlka ramének ukonených homolí kratíkau
nirtnatau. Nažky podlauhlé, bhrané, po hranách brwito-

uirtnaté. Chmýr mnohoadý ze šttin niowitých, sotwa
fauskowaných.

M. mléolislá. E. sonchifolia Decand. E. purpurea
Cass. diet. se. nat. t. 91. Caoalia sonchifolia Lm. Miirr.

com goet. n. 3. t. 7. Muel-Schavi Rheed. 10. t. 68. Son-
chus amboinensis Rumph 5. t. 103. y". 1. Zelina písiwá.
welmi promnliwá : lodyha pímá nebo rozestená, je-

dnoduchá nebo vvtewnatá, lysá nebo píchlupatá ; listy

dolení lyrowité nebo obwejité, zubaté, dole ztenené,
hoení kopinaté, dole srdité nebo slelowité, lodyhu
wíce mén objímající, na uších tupých pízaubkowané,
lysé nebo chlupy ídkými obzwlášt na žíle potrauše-

né ; chocholíky ze skrovvných auborw konené, dlau-

hostopkaté ; zákrow bezlislenný co kwty (30— 50) na-
chowé nebo pomaranow nachowé dlauhý. — W Indii

wýchodní, na Tymoru, w ín a d. Q.
Indowé netoliko na její jedí s jinými pokrmy, anobrž jí sob

w lékaí-stwí welmi wáží, obzwlášt šíáwu z ní wytlaenau. U nás w
zakradádi welmi obyejná.
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Prha. Arnica. Wolvérlbi.

Aubor inuoliokwiy, rznomanželný : kwélv w pa-

prsku Iadé, samici, jazykowiió, w teri obojake, trub-

kowiló, Giubé. Zakrt>Av zwonkowitý, 2adý, z lupenw^
árkowitokopinatych, stejných. .ležle trisiiaté, chlaupko*

wané. Trubka korunowá srstnatá. Kyptv tyinek nékdT
w kwetech jazykowitych. Cnlka w teri raniének dlau*

bych. uatých a dlauhau homoh' ukonených. Nažka nék*

dy wálcowitá, obak ztenená, pižebernatá, srstnataun-

ká. Chmýr Iadý, z lupenw hustých, tuhých, fausko-
wanoserpiwých.

P. cldumní. A. montana hin. FL (/trn. t. 63. Schk. I,

248. Slunn f. 34. Hayn. 6. /; 47. Angelský trak Mat.

Háj, 277. Wd. 324. Prha; šlakowé koení. Koen mno-
holetý, jakoby ukausnutý, úkosný, z dolení strany mno-
ho mrcasú pauštjirí ; k)dyha pímá, 2— 3' wysoká, nej*

jednodušší nebo málowtewná, pcskrovrnokwétá, pýitá
nebo nahoe žláznatohuiiatá ; hsty koenowé podlauhlo-
obvvpjité, tupaun\é, skoro celé, 3— 5žilé, sedawé ; listy

lodyhowé slíné, mnohem menší, wejitopodlauhlé, až

i kopinaté, ostré, nejhoejší nkdy slídawé ; aubory
ojedinlé, na konci lodyhy a wtwí asi 2" w prmru
široké, pinicí ; ter a paprsky rvzé ; naikv ernohndé. —
Jía lukách wyšších Ewropy prostední a sewerné až na
Alpy, sewernji na lukách rašelinatých. -^ Kwte w er-
wnu až do srpna. '4-.

W lókastwí potebují koen, list a ohzwláSt kwty hned se

rhm>rem hned bez nho, juienowit jazykowité, které drahé jsaace

porušují se rozdílnvmi kwty žlutými.

Kamzisík. Dorosiclm. Gemswitrzel.

Aubor mnohokwtý, rznomanželný: kwty w pa-

prsku samicí, Iadé, jazykowité, w teri obojaké, trub-

kowité, ózubé. Zákrow máloadý z lupenw árkort-itýcb,

ostrých, stejných. Ježle nadduté, beypiewé. Cnlka «r

teri raménck uatých, na konci kysnatých, w paprsku
krátkých, tupých. Nažky hezzobané. bezkídlé. podlauh-
loihowiié, brázdowíiné, w paprsku holé, w teri se

chmýrem mnohoad šttinatým.

A' srdcidj. D. Pardalianrhes Lin. Jacq. aiist. t. 350.

Srhk. t.U^.Stunn f. iX. Harpi. 6. . 2 I EnsL bot. t. 264 ó.

Wonij I. Maí. Jfd. 394. Koen mnoholetý, hli/owitý,

na krku liolý, wypauštjicí ze slranv wýbžky podzem-
ní tenké, prodlauženó, na konci pak tlustnauci listnaté

Ó8
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a opt w}bxky wybánjící , a ze zpodu mrcasy; lo-

dyha piímá, 2— iV wysoká , jednodurliá , oblá, bráz-

dowaná, jako ostatní díly zelené srstnatá ; listy koeno-
wé a nejdolejší lodvhowé hluboce srdité, oste a hru-
bé zubaté, na i-apíku dlauhém, dole pošewnalém ; lody-

houé ostatní scdawé , wcjité, nebo podlauhlé, dole

hluboce srdité a objímawé ; aubor 1, nejwýš 3 (w za-

hradách tebas 8— 10), konené na predlauhé stopce,

pokraowáním lodyhy jsaucí, 2'/2" w priuneru široké;

lupeny zákrowowé dlauhé, árkowitokopinaté , srslnaté

chlupan)i na konci žlázku nesaucími ; paprsek a ter žlutý ;

ježle huaté. — Na chlumech po Ewrop. Kwéle w
kwtnii a erwnu. T^-.

Woní a chutná koením ; iizíwá se jako prha, tolikože slabší.

IIavvez. Cacalia. Péstwurz.

Aubor mnohokwétý, rznomanželný: kwty wšecky
trubkowité, na patero klané, obojaké. Zákrow jednoa-
dý, 5—SOlupenný,^ nemnohými listeny dole obklíený.

Ježle bezplevvé. Cnelka ramének zkonených homolkau
krátkau, dole pímrtnatau. INažky podlauhlé, bezzobané,

lysé. Ghmýr Iadý z mnoha šttin tuhaunkých, šerpi-

waunkých.
H. šípala. G. haslata Lin. Senecio Gmel. sib. 2. /.'

66. Koen mnoholetý, wypaušlí lodyhu píjednoduchau,
jíním slwým poprášehau ; listy šipowitotrojlaloné, zuba-

té , dole klínowité ztenené w apík ; hrozny latné
píbezlisté ; stopky chlupatopýilé ; aubory nachýlené
bezpaprskowé ; zákrow z lupenw 8— 10 skoro co tcro

dlauhých složený a nemnohými listeny obklíený ; kué-
tv (asi ó ) bílé s prašníkv ernawými. — W Sibi-

rii. ^f.
Koen silné poCišfuje dolein a tudyž w Sil)irii jiroti innoliÁin

cliorobáiJí se potebnje ; též iiroti einS se wycIiwaUije.

Skamatka. Kleimia. Kleinie.

Aubor mnohokwétý, bezpaprskowý, skoro wždycky
stejnomanželný ; kwéty wšecky trubkowité, .'izubé. Ježle

ploché. Zákrow Iadý, mnohobipený , drobnými listy

obklíený. Cnlka ramének homoli krátkau dole brwitau

ukonených. Nažky bezzobané. Chmýr šttinatý, pišer-

piwý, ^mnoh o ady,
iS". oleandrolislá. K. neriifolia Hrnek. Cacalia Kleiniaj

Lin. Dccand. srass. t. 12. Cacalianthemum DUL elth. t. bi.



917

/. 2. Weinvi. phyt. 216. Ker dužnatý, pímý, wlewnatý,
6' wysoký, s wtwemi oblými, bradaninatymi, tu a on-
de klaubnatými ; listy jako oleandrowé, kopinaté, pro-
dlaužené, ploché, u prosted žilnaté, nejcelejší, co ron
padající a po sobe na' wtwícl) šrámy ploché, okraublé
zstawujíci; stopky úžiabíkowé nebo skoro konené,
listu kratší, na konci chocholiené ; zákrow bezlistenný

2 lupenw í) zakonitých ; kwtw ó zákrowu delších,

blawých , s prašníky žlutými ; nažky nejlysejší se

chmýrem nejdelším. — Na ostrowech kanárských a

Pedhoí dobré nadje. °^ .

Listy tené zapádiají jako boleblaw a w horkýdi krajinádi se

potebují pmti maloinocenstwí.

S. iárkowaná. K. anteuphorbium Decand. Cacalia

anteuphorbium IJn. Ante Euphorbium DUL elth. t. óó. /.

2. 3. Ker nejlysejší, dužnalý, pímý, b— 12' wysoký,
wétewnatý, listy wejitopodlauhíé, ploché; apík dole

trojí žilau prodlaužený ; aubory ojedinlé, krátkostop-

katé; zákrow z lupenw zakonitých, co kwty dlau*

hých- — INa Pedhoí dobré nadje."^.
Mli ji za prostedek proti kiejopryskyici eaforbiowé.

Starek. Sbnecio. Kreuzkkaut.

Aubor mnohohlawý, stejnomanželný nebo rúzno*

manželný, kwéty w paprsku jazykowité, samicí. ZákroTr

Iadý, hned nahý, hned obklíený listy. Ježle bezplewé,

nahé nebo bukowaté. Cnélka kwtúw obojakých s ra«

ménkoma uatýma, na samém konci kysnatýma. ^íažka

bezzobaná, bezkrídlá, oblaunká nebo brázdnatohranatá.

Chmýr mnohoadé chlupatý, padawý, ze šttin rowných,
pístejných, nejtenších, sotwa šerpiwaunkých.

S. obecný. S. vulgaris L/«. Blah. 1. 132. Fl. dan. t.

513. Hayn. 8. t. 10. Engl. bot. t. ~M. Pímtné koení
menší Mat. Hoj. 344. — jrd. 411. D. Lomihnát. Koen
letní wyhání lodyhu píinau, '/í— l*/V wysokau, jednodu*
chau nebo wtewnatau, obyejn lysau ; listy Ivsé nebo
pawuinowlnaté, protisené, zubaté, dolení w apík zau-

žené, hoení dole ušaté a objímawé uštoma zdálenýma
podlauhlýma, tupýma, nestejn ostruzubýma; aubory ma-
lé bez paprsku, na chocholíku smstnaném rozpostawe-
n nebo roztraušené, dríw rozwití nií; zákrow uato-
hnniolowitý, dole obklíený listy krátkými, piilaenýnu,
jako lupeny zákrowowé na konci osmahlými nebo ze-

lenými; kwty žluté, stejné: nažky árkowané, po žilách

nejkralšeji pýíkowané ; chmýr zdélí korunv. — Na
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rumu a obdlané pd skoro po celé Ewrop, Africe

sewerné, prostední a sewerné Asii a nyní také w Ame-
rice sewerné. Kwte skoro poád. O.

Rostlina ta, i)r»'d asy w lékarstwí wlini wážená, nedáwno
o|)t wy<l)walowána byla. Aiibory jsau zamilowanj' zob |)ta;(, ob-
zwláste kanárcí.

S. prímélnílc. S. Jacobaea Lm. Ení;^l. bot. t, 1

1

30.

Schk. í. 267. Pímlné koení wlsí Í1at. Háj. 343. b.

Kwt sw. Jakuba Ma(, Wcl. 411. Z>. Koen ozimý, jako-

by ukausnutv, mrcasatý ; lodyba pímá, 3— 4' wysoká,

wlewnatá, oblá, lysá nebo pawuinowlnalá : listv koe-
nowé a lodyhowó dolení apíkafé, podlaubloobvvejoilé,

dole ztenené, lvrov\ité, lodyhowé ostatní auškem mno-
hodílným objímawé, lyrowit protisené: osy celé?

úkroJMvv rozewených, podlauhlýcb, širších aneb užších,

zubatých nebo skoro protisených , naped dwojdíl-

ných , s úkrojky a zuby bradawickau ukonenými,
na líci syt zelené, na rubu pehlede zelené ; chocho-
Jík pímý, mnohoauborný ; stopeky listenci árkowi-
lými ídce šupinaté , jichž 1 nebo wíce pitlaených,
nejmenších, auborek dole obkliuje ; zákrow pízwon-
kowitý, lupenw kopinatých , mázdrowit obraubených,
na konci brwitých, tere kratších, pod koncem skwr-

nalých anebo stejnobarewných
;
paprskw 10— 12, rozlo-

zených, podlauhloárkowitých, jako ter žlutých; nažky
\v paprsku nejlysejší, w teri sttinatošerpiwé ; chn>ýr

zdélí koruny. — W plotech, krovvištích, na lukách, mí-

stech neobdlanjch po Ewrop a Sibii, Kwte w lipnu

a srpnu. Tf.

Ctiuti nálioíké jest a potrebowal se jindá w Jékarstwí.

S. loýfený. S. Pseudoelegans Less. Senccio elegans

Thu7ib. Bol. mag. t. 238. S. elcgans /?. Lin. Koen letní

ozimý nebo mnoholetý : lodyha zelinná nebo dole pod-
kowitá, i'/?— 2' wysoká, pewtcwndtá ; listy stídawé,

auškoma stíhanýma objímawé, po kraji podchlípnnté,

dolení w apík zaužené, wyštptané: úkrojw ohak po
3—4 lup chobotnatopilowaných, ano i píprotisených,
úkroje koneného píokrauhlého, trochu wtšího, listy

lioení árkowitopodlauhlé, protisené, nejhoejší nad
dolejškem stíhaným celé; auhory '4— i" w prmru
široké, bwn chocholiené ; stopeky s nemnohými li-

steny ; zákrow walcowitý , lislenccnalý, z lupenw na

konci obyejn osmahlých; paprsky nacliowé , ídko
ržowé nebo bílé ; ter žlulý. — INa Pedhoí dobré

nadje. O. Ó> H-
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U uús w zuikrailá li o!)ye|uý, aCkuli jinétio aúsle<lu)íi:(iiu aosí~

wá ; kwty terCowé hjwají nkdy jazykowitc.

S. wi/Oorni/. S. eleíj^ans Lin. Co/n/n. ainst. 2. 1. 30.

Podobá se predešlédiu. Zelitiu iiialowtewná ; lisiy iMpí-

kalé. lysaunké, wyšlpiané : úkrojiuv obwcjoílých, tupých,

lup chob()laato/,'ib íLých ; slopeky riuiié; zákrow bez-

liáteneoný ; paprsky lei nachowé ; kwty terowé žluté,

nkdv na konci nachowé. — Roste tamtéž. 0.
S. saraccnský. S. saracenicus £,<«. Jacq. aast. t. 186.

Reichcnb. ic. 3. 1. 468. Lodyha píuiá 5 — 6' wysoká, oblá,

brázdowaná, nahoe wétewnalá a pavvuinowlnatá ; hsty

lysaunké nebo šerpivvaunké , podlauhlokopinaté , nejo-

stejší , stejné pilovvané zubaini nejostejšími wehnutý-

mi, dolení zaužené w rapík kídlatý, lioení dolejikem

rozšíeným sedawé r chocholík mnohoauborný, konený ;

stopky nkdy pawuinovvlnaté, bezlistenné, krátké; 11-

stence podauborní mnohé, kopinatoárkowité , ostré,

trochu kratší zákrovvu ihowiiowálcowilého, složeného z

lupenvv 12— IS kopinatých, lysých anebo pýitých, na

konci ostrém winalých; kwtw jazykowifých íi— 7 jakož

i terowých 2ó—30 žlutých; nažky lysé; ,chmýr díwe |p
zdélí tere pak trochu delší ; wžidycky delší zákrowu.

—

Na lukách chlumních po celé Ewrop. Kwte w lipnu

až do záí. If

.

,

Korea siln woní. Ped fíasy listy jelio a následuj/cích w lé-

kustwí se j)otubowaly wo a wnit.

S. hajnl. S. nemorensis Lin. Jactj. míst t. 18 í. (kro-

m listu vvedlé wykresleného). — obs. bot. 1. 6"). Reichcnb.

ic. u. t. 4G7. S. Jac{[uinanus Reichcnb. Jmním podobá
se pedešlému ; lodyha huataunká ; listy elipiiuokopi-

naté nebo elipliné, zakoníte, na rubu pýité, po kra-

ji pýitobrwité, nestejn zubalé zubami nejodstálejšími,

dolení w apík kídlatý zaužené, hoejší sedawé ; ohtj-

cholík mnohoauborný ; stopkv listnaté ; listenców 6—'3

árkowiiých, brwiiých, kratších zákrowu wálcowitého,

8lí)ženého z lupeníiw 9— 10 kopinatých, tupaunkých,

skoro 2krát kratších kwlw terowých ; kwtw jazy-

kowitých obyejné ó, žlutých jako 20—25 kwtw ler-

éowých ; nažkv lvs«; chínýr skoro zdélí tere. — Na
chlumech E\vro[)y wýchodnjší prostední. Kwte w li-

pnu a srpnu '^-.

S. wrbolixtij. S. Fuchsii Gmel. S. ovalus JVdld. S.

salicifolius fVallr. S. nemorensis Jacq. nust. t. 1 84. (list

pro sebe wykreslený). Též pedešlým podobný ; listy

kopinaté nebo eliptinokopinaté, obak ztenené, apika-
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té, lysé nebo na rubu pýité, nestejn zubaté zubami
nejodstálejšími, chocholík mnohoauborný ; listeny árko-
witoštélinovvité ; listence podauborní o— ó, skoro zdélí

zákrowu wálcowitého, složeného z lupenw 8—9, árko-
vvitokopinalých, ostraunkých ; kwlw jazykowitých 6—
4; kwétw lerowých 12— ló ; nažky lysé; chmýr krat-

ší tere. — Na chlumech Ewropy prostední. Kwte w
Upnu a srpnu. T^.

Auinky obau posledních jsaii jako s. saracenskétio.

Podadí 5.

KARDUOTFITÉ. CYNAREAE.

KrusíCbk. Galendula. Kingklblume.

Aubor mnohokwétý, rúznomanželný ; kwty w pa-
prsku jazykowité samicí, w teri trubkowité samí. Zá-
krow polokulowatý z lupeniiw stejných, 2adých. Ježle

nahé. Nažky nestejné, kiwé, krátkokolcaté nebo zubaté,

bezchmyré.
/T. obecný. C ofTirinalis Lm. Blak. t. 106. Bot.mag.

1. ;í204. PLenk t. 639. Hayn. 9. t. 41. Msíek Mal. Háj.

379. — TVel. 448. Krusíek, pampalík. Koen letní ne-
bo ozimý; lodyha pimá, 1— l*^*' wysoká, odstále w-
tewnatá i s listím a obzwlášt zákrovvem žláznatopýit«i

;

listy stídawé, obdáln zubaté nebo celé, dolení po-
dlauhlokopisowité, sedawé, hoení podlauhlé nebo ko-

pinaté, objímawé ; aubory ojedinlé, I*/?—2" w prm-
ru široké; zákrow lupenw árkowilokopinatých, zakon-
itých ; kvvty jazykowité, žluté a to bud' bledé až i sy-

t pomaranowp ; ter tmaw žlutý ano i náhndý »

nažky wšecky kiwé, na hbetu (wnšné stran) krátko-

kolcaté, wnšné širokým kídlem obraubené, wnitní
auzce obraubené, na konci zaužené. — Na polích Ewro-

py jižné a Lewantu, nyní wšude w zahradách. Kwte
w erwnu až do íjna. O, 5-

C«(lá rostlina (obzwláštS tená) má zápach osobliw)', silný, ne-
píjemný; aubory její potebují|ie w lékastwí.

K. niioní. G. arvensis Lin. Balí. hcrb. t. 239. Sclik. t.

%f5h. Mor. ojc. h.^^.t.^.f. G. Welmi podobný pedešlému.
Koen letní, lodyha wtewnatá, rozestená, nahoe jako

listí pýitá 5 listy podlauhlokopinaté, pízaubkowaué, do-

lení dole zaužené, píapíkaté, hoení dole zaokrauhlc-

né, poloobjítuawé ; aubory ojedinlé menší nežli prede->
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itych ; kwty jazvkowiié, bled žluté; nažky krajem

celé. na hbetu nikkt^ostenné, nejwnšniší o árkowilé,

zobanem pimýca ukonené, nemnohé wejile', lunko-
witt', nejwnitnjši arkowité, kraužkowii swinuté, we 4
— G adách krátko- a tupokolcaté. — ÍNa rolích, winicích

Ewropy jižné a prostední. Kvvte w lipnu až do ríjná-O*
Jindá w lékaství se potrebowal,

TwKDOSEMKiNNÍlv. OsTEOSPEKMCM. BeINSAMEN.

Auborv paprskující : kwtv w paprsku jazykowiié

samicí, w teri trubkowiié, ózubé, samí. Zákrow skro-

wnoadý z Iupenw prostých nesrosllych. Ježle nahé,

málokdy šttinaté. ISazky w paprsku zmalwicownllé bu
nejtwrdší, lysé, bezzobané, bczchmyré.

T. ružencoíý. O. moniliferum Lin. Lam. t. 714.

Chrysanlhemoides DUL ellh. 1. 68. f, 79. Chrysanlhe-

mum Pluk. am t. 882. /". 4. Breyn. t. 76. Ke 3— 4' wy-
soký s wlwemi po 4— G piblíženými; listy rozlraušené,

obí\ejité nebo podhiuhlokopinaté, kožowite', i'/?" dlau-

hé, 'V široké, hrubé pilowané zubami nejostejšími, pí-
mými nebo wehnulými, nkdy celé, zaužené w apík
nejdoleji maliko kiidlatý a wczpod nad wzuikem opa-

tený hrbolkem kvhitým , zmládí pýiím pauuinným,
klkalým plsnaté, pak olysající ; auborv skládají na konci

wlwí malé chocholíkv ; zákrow polokulowalv, složený z

Iupenw áadých, wnšných menších, kopinaiých, wni-

tnícb wejitých, wšech zakoniiych, pawuinalých nebo
lysých; kwty žluté; nažky toliko z kwi samicích w
paprsku obwejitozakulatélých , nejtupjších zelenaw
hndých. — Na PedhoM dobré nadje. \ .

ÍNeRKNKA. ArCTOTIS WlSDSAME.

Aubor paprskující : kwty w paprsku saníoí )»/-?-

kowité, w teri Irubkowité, ózubé, obojaké, nejwnitnj-
ší pometáním asto samicí. Ježle buíikowaié, tísniko-
wané. Zákrow zwonkowitý z* Iupenw prostých, ninoho-

adých, wnšných malých, pilislowitých , wnitnich
delších, na kon(;i tupých, mázdrowitých. ^ilky hladké.

INažka wejcowitá, na hbetu itktdiá. Chlupy mnohé, z

nožkv nebo dolejška nažkv wyniklé. Chuiýr 2radý, ple-

wowilý, piewv nilroradé (aslu 8) ped rozwitím dohro-
mady skraucené.

A. drasná, A. aspera Lin A. maculata Jacq. tckocnb.
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t. 379. A, aureola Bol. mag. t, 32. A. cuprea Jacq.

schoenb. t. 176. A, arboresceos Jacq. schocnb. t. 171. Lo-
dyha dole kowitá, vvtewnatá, vvíce niéné mrlnatá, pí-
má nebo dole položená, wétwe nahoe oblé, brázdowa-
né, bloplsnalé, listy slídawé, sedavvé, protisené : osy
tup zubaté, úkrojúw rozewených, delších anebo krat-

ších, árkowitých, rowných nebo eabatých , ostrých
anebo tupých, zubatých, na líci šerpiwaunké, na rubu
bloplsnalé, hoení dole obak rozšíené w ucho stí-

hanozubaté ; stopky na konci wétwí konené a ú/Jabí-
kowé, dlauhé, plsnaté, nahé nebo 1—2 listeny opate-
né, Istrbaulé ; zákrow lupenw wnéšných kostrbatých,

cárkowilošídlowit zakonitých a tu srstnataunkých, wnil-
ních nejtupjších ; aubory asi 2" široké, ozdobné; kwéty
jazykowité, wné ržowé, u wnit blostné nebo žluté. —
Na Pedhoí dobré nadje. U nás w zahradách. '4-.

Ordííka Cryptostemma. Barenohr.

Aubor paprskující : kwty w paprsku jazykowité,

asto dlanitodílné nebo 2jazyoné, w teri trubkowité, 5-

zubé, obojaké. Ježle buUowaté. Zákrow z lupenw
prostých, mnohoadých, wniti^ních na konci mázdrowi-
tém tupých. Nitky šerpiwé. Nažka bezkídlá, wlnau nej-

hustší odná. Chmýr I ady, piewowitý, wlnau zasloný.

O. krusíkoivUá. G. calendulaceum R. Brown. Bol.

mag. t. 2252. Arclotis calendulacea Jacq. schocnb. t. I.ó7.

Breyji. t. 15. Comm. rar. t. 36. Herm. liigíl. t. 42. Zelina

bezlodyžná nebo s lodyhau skoro stewínau, pímau,
dole wtewnatau a položenau ; listy lyrowité nebo kra-

cowité, protisené : úkrojíiw rozewených, árkowitoko-
pinatých, celých nebo tupozubých : stopka ojedinlá
(jestli lodyha žádná) nebo i hora vvtwí ojedinlá lau-

borná , dlauhá ; aubor l'/2palený5 kwty jazykowité

bled žluté , trubkowité, pomaranowé, wn na konci
jakož i prašníky z íialowa hndé. — Na Pedhoi do-

|l pré nadje, u nás w zahradách. O.

Dénkara. Cullcmia. Culliimie.

Aubor paprskující: kwty w paprsku jazykowité,

nijaké, w teri trubkowité, 5zubé, obojaké. Ježle bu-
kowaté, buíiky po kraji wywýšené a nažkv zawírajíci, na

konci šttinaté. Zákrow z lupenúw mnohoadých, dole

íirQslIých , wnšných hebenatotrníókowanýGh , lislún'.
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podobnyrh , wnitrních celých nebo prítísaivch, kon-

cem kolcaljícícli. Nažky hranaté, lysé, bezchniyré.

D. brdzdowand. C. sulcata Less. Hohria sulcata

Thunb. Berkheya sulcata JVilld. Gorteria spinosa Jacq.

schoenb. t. 341. Ker wtwí rozevvienvch, oblých, mlce
brázdowanych, lysých ; listy odstálé nebo podhnuté, na

rozháeh pi'iiné, stechowité, poloko})inaté, sedawé ó— 6'"

dlauh, rowné, tuhé, kolci mnohými jich kratšími br-

wité, kolcem kratikým ukonené ; aubory konené, se-

dawé, asi l^/s" široké; zákrowu lupeny wnšné pitlae-
né jako listv wvliliiející, wnitní širší kolcem ukonené,
po kraji štetinalo-, na konci kolcalohrwité

; jazýky žluté

wné se šmuhau tmaw fialowau. — fSa Pedhoi dobré

nadje. U nás w zahradách. \.

POJILUP. Gazania. Gazakib.

Aubor paprskující : kwty w paprsku jazykowité.

nijaké, w leri trubkowité, ázubé, obojaké. Ježle buiko-
waté bukami krátkými. Zákrow z lupenúw 2— mno-
hoadých, dole dohromady srostlých. [Nitky hladké.

Nažka bezkídlá, nejhuatjší. Chmýr 2adý ze piew

nejtenších asto mázdrowitých, zaubkowaných.
P. položmý. G. rigens R. Broivn. Gorteria rigens

Lin. Bot. Mag. t. 90. MilL. ic, 1. l. 49. Bylina dole wé-
tewnatá, položená, wtwí wzstaupawých ; listy na wt-
wích smstnané, stídawé, w apík auzce obraubený, do-

le pošvviwý zaužené. podlauhlokopinaté, celé nebo íd-
ko wyštrbené, ostré, kozowité , na líci lysé, lesklé,

na rubu krom na žíle bloplsnaté ; stopky ko-

nené « listu delší, lauborné; aubor skoro 3' široký,

pímý ; zákrow wejitózwonkowitý, lysý : lupeoíjw 2a-
dýi;h, pes polowiku srostlých, ostrých, lysých ; kwtú
w paprsku asi 16, pbmarauow žlutých, dole ernau
skwrnau znamenaných ; oažkv odné hunioami náryša-

wými, hedwábowitými. — ÍSa Pedhoi dobré nadje. T^-.

BÉlOTKH. ECHIBOPS. KUGBLDISTBI,.

Auborw tkwtých mnoho na konci slopkowém,
ztlustlém, kulowatém, nahém nahlauených, jichž nejwyšší

rauejši. Zákrow hlawní ze » šupin .skrowných , dr<)b-

ných, podlmutych, auborowý stálý z lupenw mnoho-
a iJadých, wnšných chlupowitých, mázdrowitých, šttku
skládajících , prostedních kopisowitých, wnitních pro-

dlaužených, árkuwitých, zakoniiých, kýlalých. Kwty
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obojaké, stejné: koruna Irubkowitá na patero klaná»

trubky nejkratší. Nažky wálcowité, hedwábnobualé, se

chmýrem nejkratším, mázdrowitým, mískowitým, krátce

tísatým.
B. obecný. E. sphaerorephalus Lin, Lam. t. 268.

Domnlý bílý trn II. Mat. JVel. 221. c Koen 2- mnoho-
letý ; lodvha pímá, 2—óstewíná, tuhá, wztyená, lep-

kopýitá, nahoe obyejn wtewnatá ; listy stídawé, na

líci lepkopýité, na rubu blaw plsnaté, protisené :

úkrojúw rozewených, podlauhlowejilých, hrotilokolca-

tých, kolcatopilotvaných , listy dolení apíkaló , ostatní

objímawé ; strbauly weliké, asi 2" w prmru široké, oje-

dinlé, konené •-, ada wnsná zákrowu auborného št-

tinatá, zdélí zákrowu nebo jeho polowiny, prostední

skoro žádná, ady wnitní po kraji krátce brwilé, zmlá-

dí na zádech pýité ; koruny bílé ; prašníky modraw
šedé. — !Na místech wýslunných, kamenitých Ewropy
jižné a tu i onde ])rostední. Kwte \v lipnu a srp-

nu. 6.'M--
Druhdy w lékaFstwí se potebowal, nyní se zstawuje zahra-

dám ozdobau.

KoLiKA. Cardopatium. Aktzdistrl.

A.ubor stejnomanželný, píSkwtý, stejnokwiý. Zá-

krow wejitopodluhowatý, z lupenw stechowiiých, má-
loradých, kožowitých, wnšných po kraji kolcatých. na

konci w píwsek šídlowitý, píolinutý prodlaužených,

wnitnícli pímázdrowitých, na konci zaubkowanýuh a

kolcatjících. .Težle tsné, Iísníkowané. Koruny dla-

nit na patero klané, s trubkau dole hrbalau, píroho-
wilau, s<ušty na konci rohawitými. Prašníky na konci

s píwskem ostrým, dole s ocasy dlauhými, nazpátek

srstnatými. Nažka píwejcowitá, dole ztenená, na kon-

ci VT krk prodlaužená, hedwábnohuiatá. Chmýr z 8— 10

šupinek Iadýcb, nestejných, pízubalých.

K. chocholimá. G. corymbosum Pers, Echinops

corymbosus ILin. Garlhamus corymbosus hin. Siblh. t.

844. Gnicus horridus Forsk. Brotera corymbosa Will.
Onobroma corymbosum Sprcns;. Ghamaeleon niger Do-
dán. pem.pt. 727, /. 1. Pupawa erná Mat. Háj. 186. P.

erná neb weliká Mat. IVel. 219^ Koen mnoholetý,

mrkwowilý, žlutawý, šawau leptawau a jedowatau napl-

nný ; lodyha pimá, zvvýší pídi, na konci chocholien
rozwtwcná; listy wyštéptané : úkrojúw stíhanoproii-
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sených, kolcalostríhaných ; aubory neweliké, mnohé

;

kwty modré. — Na polích a rumech w Berbersku, Tu-

nisu , INatohi , Slawonii, Peloponesu, Thracii, Apulii a

t. d.-q-.
'

Š(áwa koenowá potebuje se proti swraba.

SucHORWT. Xeranthemum. Spreoblume.

Aubor stejnomanželný , pístejnokwéfý. Zákrow
stechowitý : lupenw nitroradých paprskujících, .fežle

plewnalé. Kwty w teri obojaké, stejn jzubé, w pa-

prsku samicí, nejskrownjší, 2pvské : pysku wnšného,
delšího, 2— Szubého, wnitiního kratšího, 2dílného. !Naž-

ka kwtúw obojakých s chmýrem plewnatým, o— lOosi-

ným, kwtúw samicích kypetnatá.

S. oteivemj. X. radiatum Lam, t. 692. X. annuum
Imi. Jacq. ausl. t. 338. Rcichenh. ic. t. 641. Zelina lody-

hy pímé, \H%—2stewíné, wtewnalé, i s rubem listním

bloplsnaté ; listy stídawé, sedawé, podlauhlo- nebo
árkowitokopinaté, nejcelejší; aubory ojedinlé, kone-
né, I*//' široké; zákrow polokulowatý, nejlysejší, lupe-

núw wnšných proswítawých, bledých, wejitych, hroti-

tých, niterních kopinatých, ostrých , dwakrát delších

tere, paprskowit rozložených, ržowých, ponáfialowých,

hedwábn lesklých. — Na škrobotinách wýslunných
Ewropy jižné a wýchodní. Kwte w lipnu a srpnu. O-

W zaliradádi wúbec oblíbená zelioa pro auborj newadnaucí.

Zawadeií. Staeheliha. Stáhelike.

Aubor stejnomanželný, stejnokwtý. Zákrow wál-

cowitý. z lupenw stechowitých, pitlaených. Ježle

ploché, plewnaté. Koruny na osmero klané, prawidel-

né. Prašníky na konci s dlauhým píwskera, dole 2-

šttinné. Nažka podlauhlá. Climýr tadý, z chlupúw po
4— 6, dole wíce méné na swazky srostlých.

Z. rosmarinolistá. S. dubia Lin. Ger. gallopr. t. 6i

Serratula conica Lam. t. 666. f. 4. S. rosmariniíolia

Cass. Lob, ic. 486. /. 1. 2. Ker pímý, \—2 mužw
zwýší, nejwtewnatjší wtwemi meilowatými ; listy stí-

dawé, sedawé, árkowité, zaubkowané, na rubu jako
rozhy blohualé , na líci lysé nebo pawuinoplslité

;

aubory wálcowité, na konci rozeh sedawé a podepené
listy nejhoejšími

, aubor sotwa pesahujícími ; zá-

krowu lupeny na hbetu pýité, ostré, po kraji a na

kunci erwené; kwty erwené, maliko delší chmýru
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zo šttin blostných, co hedwáF)í lesklých, hladkých

;

wajeník lysý. — ÍNa škrohotinách wýslunných w Lusita-

nii, Ewro{3 stedomoské a Itálii adriatské. Kwte w er-
wnu a lipnu. li.

Celá rustliaa jest huká a potebuje se pruti žlautenici a hli-

stáat.

PuPAWA. Carlina. Ebekwurz.

Aubor stejnomanželný, mnoho- a stejnokwtý. Zá-
krovv lupeniiw wašných listowitých, zubalokolcatýdi,
odstálých, wnitních prodlaužených, paprskujících, ináz-

drowitých, barwených. Ježle ploché, s tisnmi dole
srostlými, a tak sklípky dlajícími. Koruna lysá, na pa-

tero klaná. Prašníky na konci s dlauhým píwskem,
dole locasé. ÍNažka podlauhlowálcowitá; chmýr ze plew
Iadých, dole po 3— 4 srostlých, pernatých.

P. obecná. C vulgaris Lin. Fl. dan. 1. 1174. Engl.

bot. t. Il4i. Schk. t. 282. Hnida k. Koen ozimý, tenko-

wetenowitý, nircasatowtewnatý, lodyha pímá, J—2ste-
wíná, nkdy sotwa palená, oblá, pawuinná, olysajicí,

jednoduchá nebo nahoe choííholioen wtewnalá ; listy

prwního léta k zemi pitlaené, ržowit rozpoloženo,
druhého léta wadnaucí , kopinaté, trochu podlauhlé,

sedawé, chobotnatokolcaté, brwité, na líci lysé, na rubu
plstité nebo pýité, olysajicí, lodyhovvé kratší koeno-
wých, sedawé, poloobjímawé, jinak podobné ; aubory o-

jedinlé, konené, listím obklíené, tedy sedawé ; lupeny
zákrowowé listnm podobné, tolikože jsau menši a w
prmru mají delší kolce, a že wn lysé, wnilní aubo-
ru dwakrát delší, árkowité, nejostejší, barwy slámowé,
dole s plamau tmaw fialowau. — (Na škrohotinách wý-
slunných Ewropy skoro celé a Lewantu. Kwte w lipnu

a srpnu. (5-

Jindá w lékastwí se ])otrebowala. Aubor wlaliau sft zawfrá,

na slunci ale o|)et se rozwíjí.

P. bílá. G. acaulis Lin. Lam, t. 663. /. 2. G. sub-
acaulis Decand. Pupawa bílá Mat. Háj. 185. — f^Fel.

218. Koen wetenowitý, silný ; lodyha bu pekrátká,
bu nkdy zwýší pídi, nejjednodušší; listy obwodein
kopinatopodlaiihlé, krátkoapíné , lysé nebo na rubu
pawuinné, tuhé, protisené : úkrojúw stíhanozubatýeh
zuby kolcem ukonenými; aubor jediný, 3—4" širo-

ký} zákrowu lupeny wnšné listm podoliné, toliko že

jsau menší, co aui)or dlauhé, wnitní skoro dwakrát dcl-
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ííí, árkowilé, nad prosiredkem kopinaté, nejostejší, špí-

d!até, bílé, pod prwní telinau nalindloseré ; kwly bí-

lé ; chmyr šttin nestejných, jichž delší na konci kejowité,

tupé. — Na pahrbcích škrobotinných, po Ewrop skór')

celé. Kwte w lipnu. '^.
Koen smrdící, koením a hoce dmtnající, ped asem byl lékem

welwi wáženým ; nyní toliko dobytku se dáwá.

P. hlcjnalá. C. gummiíera htss. Atractylis guin-

inifera Lin. Cav. ic. t 228. Sibth. t. 838. Acarna gum-
mifera Ifílld. Carihanjus gummiferus Lam. Coliim. ecphr.

1. t. 12. Koen weienowiiý, mnoholetý; lodyha skoro

žádná ; listy tulié, na zemi rozložené, apikat, obwodeni
podlauhlokopinalé, wyštéptané : úkrojúw protlsených,
zubatých, kolcaiých, lysé ; aubor ojedinlý ; lupeny zá-

krowowé prwo- a druhoadé stejné, zubatotrnaté, teti-

adé kopinaloárkowiié , zakoníte, pímázdrowilé, ani

nebarwené, ani nepaprskující ; koruny nachowé
;

praš-

níky nahoe s píwskem uatým ; díly chmýrowé, po
3—4 srostlé w lO swazkw, skoro we 2 adách rozpo-

stawené. — Na škrobotinách wýslunných Ewropy sle-
domorské a w Barbarsku. Kwte w erwnu až do
srpna. "H--

Ze zákrowu prýští se klejopryskyrice, z níž na Sicilii dlají

lep na ptáky ; koenem hojí wedy kofim ; koen a ježte jedí jako

artytoky.

BÁDEL. Atractylis. Strahlkopf.

Aubor mnohokwlý, asto slejnoraanželný. Zákrow
dwojnásobný, wnšný složený z lupenw shlauených,
zubatotrnalých, wnitní z pitlaených, celých, na konci

nedokonale papiskujících. .íežle ploché, s lisnn)í do-

le srostlými, sklípky dlajícími. Koruny w teri trub-

kowité, na patero klané, w paprsku bu též takowé, bu
nedojarykowané, bu dlanité, wždycky na patero klané.

Prašníky nahoe s píwskoma, dole s ocasoma. íNažka

s chmýrem I—2adým, ze šttin dole kožowitých, pí-

srostlých, nahých, na konci perowitých.

B. mílnatij. A. cancellata hin. Acarna AU. Sibth,

t. 839. Cirsellium cancellatuin Gotrf. t. i(>:S. Lam. 1.

602. /. 1. Atractylis Mat. mi. 22:i. c. Zelina ko-

ene tenkowetenonitého , mrcasat wiewnalho ; lo-

dyha pímá, asi stewíná, wlewnatá, pawuinatá , li-

sty dolení podlauhlokopinalé, w apík obraubený zauie-

né, skoro 3" dlauhé, 3" široké, obak pawuinaté, hoe-
ni kopinaloárkovvité, sedawé, na rubu pawuinalé, na



928

líci riejastéji lysé, mnohem menší, wšecky zubaté zuba*

mi tenkokolcatými ; aiibory konené, ojedinlé^ sedavvé
;

lupenv zákrowu wnšného nejsau wlastne nic jiného

nežh hsly nejhoejší, nadhnuté, jakoby khcku dlající,

\v níž wlastn auborek, wysléplané : úkrojúw rozewe-
ných, árkowitých, na tré klaných, kolcatých; lupeny o-

statních rad nestejn dlauhé, kopinaté, špídlaté, na kon-

ci ríižowé, mázdrowité, sotvva paprsek dlající, skoro

pímé; koruny na patero klané, píprawidelné. — Na
wýslunných skroholinách Ewropy sledomoíské. O.

Aubory inladistwé se solí a pepíeiii na ostrowecli eckých se

jedí, též proti wodnotelnosti a kamenu w iiiclijri se užíwajf.

Budélník. Amberboa.

Zákrow z lupenw málokdy na konci kolcatých.

Koruny w paprsku zwtšené, jalowé. Tyinky nitek pý-
ikowaných, anebo pupenenalých. Chmýr složený z

piew podlauhlých aneb obwejitých, dole ztenených,
stejných, ídko nejmenší nebo žádný.

B. pížmowii. A. moschata Decand. Centaurea mo-
schata Lin. Schh. t. 261. Knorr dehc. II. t. C. k. f 3.

Pížma. Zelina i^/V wysoká, pímá, wtewnatá, lodyha

oblá, brázdowaná, w brázdách pýritá ; listy stídawé,

prolisené: úkrojúw rozevvených, kopinalých, špídlatých,

nejcelejších, lysé, dole w apík obraubený zaužené ? au-

bory ojedinlé, na dlauhé stopce z konce wtwí wyni-

klé ; zákrow zakulatlowejcowitý, z lupenw mnohoa-
dých, chruplawých, od wenku do wnit se zwtšu jících,

na konci okrauhlených, chruplawých, jichžto nejwnitr-

njší mají na konci píwsek mázdrowitý, na konci po-

lookrauhlý, nejodstálejší a tudy paprskující j kwty bílé

nebo nachovv nabhlé : pokrajní nálewkowité, na 12 u-

šlw árkowitých rozklané, ter nepesahující, terowé
na patero klané ; nažky bezchmyré. — (Na slatinách hlí-

natých Somchetu, Lewanlu, ecka. Kwte u nás w er-
wnu až do záí.©.

Kwbty líl)ezng zapáchají pížmem, a proto jakož i pro pkný
pohled w zahradách jsau oblíbené,

B. ivonný. A. odorata Decand. Chryseis odorata

Cass. Centaurea suaveolens Jf^Uld. C ambracea Schk.

t. 261. C. glauca Willd. Welmi podobný pedešlému,
liší se ale kwtv, jichžto pokrajní jsau obšírnjší a delší

nežli ter, pak chmýrem piewnalým nažky trochu krat-

ším. — W Lcwantu, Persii, Taurii, Iherii. U nás též w
zahradách. O.
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Charpa. Cbmtaurea. Flockebblume.

Zákrow lupenúw rozliných. Koruny w paprsku
skoro wšecli rozšíené, nijaké, ideji butl" ter nepesa-
hující, bu obojaké. ^'ažka smáknutá, s pupem wn a

po sírane položeným. Chmýr složený ze šttin pínio-
witých, šerpiwvch, nejasléji mnohoadých, raeníiích,

klímawych, poíidku stejných anebo delších.

Ch, zemézlu. C. Centaurium Lin. Cenlaurium nia-

]\xsCUis.1. p. \Q. Blak. t. 93. Reuponticum ili zemilu
wtší Mat. Háj. 180. — JVd. 2U. Jesenec weliký. Ko-
en ninolioietý, silný, wvpaušlí lodvhu tebas zwýší mu-
že, wtewnatau, oblau, mlce brázdowanau, chlupatau, pak
olysající ; listy weliké, obwodem wejité^ wyštéplané : ú-

krojw kopinatych, oste a stejn pilowaných, na líci ly-

sých, na rubu chlupatých, olysajících, poboních aupln
dol sbíhawých, konených kopinatych anebo podlau-

hlokopinatých, koenowé na rapících nahých, lodyhowé
na rapících dole pošwiwých a objímawých, obak s ra-

dau úkrojw kopinatych, mnohem menších a dolu sbí-

hawých ; auborv na konci wtvví rozdlených krátkými

stopkau)! podepené, wejitokulowaté; zákrowu lupeny pi-
tlaené, chrupíawé, wnšn s auzkau ncázdrowitau obru-
bau, nejwniínjší ale s mnohem širši, wšecky nepatrn
árkowané ; koruny hndonachow. — W Itálii na ho-
rách Apeniuských a Garganu. Kwle w lipnu a srp-

nu. "4".

Koen obs.iIiuje šfáwa co krew Cerwenau, zaslaillau a swras-
kující ; jimlá w Ikastwí lul welikau sláwu (Cenlaurium majut) ; ny-

ní jej jedí.

Ch. bhen. C. Behea Lin. Piptoceraa Bhen Cass.

Bhen album Bauw. it, 1. 288. Bauh. hist. 3. /. 37. Ko-
en wálcowiiý, lekoicowému podobný, mnoholetý,; lo-

dyha 1'// wysoká, brázdowaná, wétewnaíá, jako žebra

listní pýitá; listy koenowé weliké, apíkaté, lyrawité,

obak chlupaté: úkroje koneného sípowilého, pobo-
ních podlauhlých, nejcelejších, stíných, rozewených

;

listy lodyhowé stídawé, sedawé, wíce mén dolii bží-
cí, wejité, nejcelejší, síkowané, po kraji serpiwé ; au-

bory asi l" wysoké, ojedinlé, sedawé na koncích wét-

wowých a podepené nkolika listy ili listeny kopina-

týn)i, apikatými; lupeny zákrowowé wnšné, nejlysejší,

wnšrié au^ce mázdrau obraubené, ncjwnitnjších jest

ta obruba mnohem wtší, nejodstálejší a welmi padawá
;

koruny žluté? chníýr mnohoadý, prawideln slechowi-
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tý, wnradý má plevvy krátké, široké, podlauhlé, ostat-

ní ady sesláwají ze šttin niowitých, dlauhých, wau-
sat}cli, lowných. — INa škroboiinách w Persii a Kapa-
docii. 1|.

Koen hoký má w Lewantu sláwu léiti otráwem a síliti pa-
iiíct ; jindá též w našich lékárnách býwal {Bhen album).

C/l. laiícni C. Jacea Lin. FL dan. t. o 19. Schk. 1.

2GI. Siurvi f. 4. Koen mnoholetý; lodvha od wýšky
l" až k wýšce 2 — 3' pímá, oblá, skoro liladká, rozd-
lená na wtwe odstálé, brázdowanohranaté, lysá? listy

wíce mén serpiwé, nkdy šediwé, koenowé a dojení
lodyhowé apíkaté, árkowitokopinaté, nejcelejší, zubaté
nebo (poídku) stíhanozubaté, tebas b" dlaubé, 2'" ši-

roké, lodyhowé ostatní sedawé, árkowitokopinalé, do-
lení zubaté nebo stíhanozubaté, hoejší celé ; aubory
na konci vvtwí ojedinlé dlají dohromady chocholík

;

stopky wzhru tlustnaurí, listnaté; zákrovv wejitokulo-
vvatý : lupenw lesklých, nahndlých, u prosted se skwr-
nau tmaw hndau : wnšných zaokrauhlých, po kraji

auzce mázdrowitém tepenitých, nejvvnilnjších majících
na konci píwsek jako wnšné lupeny wyhlížejíi;í, tím roz-

dílem, že jsau skoro celéj koruny nachowé, pokrajní
paprskující, nijaké, ter pesahující ; chmýr žádný. —
Na lukách Ewropy prostední. Kwte w erwriu až do
jesen. T4-.

Hoká jest a jindá se potebowala w lékastwí; najako srpek
barwí na žluto.

Ch. erná. C. nigra Lin, FL dan. t. 906. Podobá
se pedešlé ; listy má kopinaté, koenowé chobolnito-
protisecné ; zákrow lupenw hust stechowitých, jejichž

príwsky zpímené erné, hluboce kašt.mow tepenilo-
brwité, wnitní bledší, wyhlodané, sotwa umící. — Na
lukách horních obecná. Kwte w lipnu a srpnu.

W Pedeinontu a Sawojí zwaeninau její prospšn zahánjí liše-

je ; též prý žene na iiioC.

Ch. rolní. C. Cyanus Lín. Bidl. hcrb, t. 221. Knorr
I. t. K. \h. Stiirm f. 4. Hayn. 7. t. 32. Chrpa nebo mo-
drák menší Mat. Háj. (29."— JFel. 151. Charpa. chrpa,
modrák, sinokwi, swtlák, newaza. Koen letní ; lody-
ha pímá, 1— 2' wysoká, mnohowtewná. chudolistá, i s

listím tence klkaiowlnatá ; listy stidawé, dole zaužené,
koenowé obwejitokopinaté , celé nebo na tré klané,

lodyhowé nejdojpjší protisené nebo zubaté: úkroje ko-
neného dlauhélio, kopinatého, hoejší cárlovvitokopi-

nalé, dole zubaté, nejhoejší cárkowité, nejcelejší; aubo-
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1

rv ojedinlé, konené, na stopkách holých, l" široké) zá-

krovv kuIowalDvvejowitý, z lupenw wejifo3úhlých, e-
naw obraubenjch a blaw zubalobrwifvch ; kwtv w pa-

prsku obšírné nálewkywité, siné; chmýr dwojnásobny.
— Mezi obih'm na rolích, a s ním do wšech zem dí-

ltv se sthující. Kwéte w erwnu až do srpna. O.
Kwty newonné a bezcluitnc pro pknan barwii pridáwají do

práškiiw kaiHcírli ; druhdy w léka>(»( si* potehowaly. Nyní rostlina

w zahradádi ozdohaa jt^st, kdežto ban^u netoliko sinán, anolirž i rú-

iowati a bílau uiíwá.

Ch. akdnck. C Scabiosa Lin. Fl. dan. t. 1231.

Engl. bot. t. óG. Hayn. 1. 1. 33. Cakánek, jesenec malý,

železnice. Koen mnoholetý, l' dlauhý. tlnstý, nahoe
CMíprvnatý; lod>ha pímá, 2— 3' w\soká, pímá, oblá,

Lrázclowanohranatá, šerpiwaunká, nahoe wéfennatá ; li-

sty winalé, šerpiwé nebo lysé, wyšíéptané: úkrojw ko-

pinatych, rozewených, nejcelejších nebo na dolejším

kraji íikrojkem jedním nebo dwéma prolisených, ostrých,

koenowé a lodyhowé dolejší i prostední apíkalé : e-
píky pušwující, nejdolejší nahé, hoení dole u wzniku

ušaté, listv nejhoejší sedawé ; aubory na wélwích ojedi-

nlé, dost weliké, ozdobné, u uzuiku nahé, t. listenw

zbawené : zákrow zakulatélý, složený z lupenw pitla-

ených, Ivsých anebo pýiiých, kopinatých, ostrých, plo-

chých, erné obraubených a brwilých, s brwau kone-
nau, krátkau nebo w irn prodlauženau ; kwély nacho-

wé, poidku bílé ; chmýr zdéli nažkv, jako u pedešlého

rodu zízený. — ^a pahrbcích suchoparných, na lu-

kách Ewropv prostední a jižné, Kwle w lipnu a srp-

nu. H-
*

Koen jakož i ua( potebují proti lišejAm-

Ch. ohraubend. C. solsiitialis Lin. Engl. bot. t. 2i3.

Schk. t. 2GI. Koen ozimý; lodyha pímá, 2strewíná,

oblá , brázdowanohranatá , wétewnatá wtwemi tuhý-

mi, rownými , odstálými, jako listy šedoplslitá : listy

koenowé lyrowité nebo protisené, apíkalé, lodyhowé

árkowitokopinaté. nejcelejší, daleko dolw bžící;

;4uborv wcjcowité, ojedinlé, ped rozwiiím nici, pak

pímé, wlnaté, pak olysající ; zákrowu lupeny wnšné
na konci s píiwéskem dlanilokolcatým. prostední tak-

též zízené, tolikože kolec pro»;tední nejdelší (3—

4

dlauhý). rowný, rozewený, rusý, nejwnitnjší s okrau-

i)lýni, mázdrowitým; kwly bled žluté. — ^a polích

wýslunnych Ewropv jižné a tu i onde w prostední.

Kwéte w lipnu a srpnu. ^.
ó9
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Koen hoký druhdy jako kwSty proti zimnici užíwali (Spinn
sohlitinlis).

Ch. sikaivitc. C. Calcitrapa hin. Plenk t, 636. EngL
bot. t. 125. Schk. 1. 261. Sikawice. Koen letní nebo
ozimý; lodyha pímá, rozprosten nejwtewnatjsí, oblá,

mlce hrázdowaná, chlupatá, asi 2— 3' wysoká ; listy hlu-

boce protiseené : úkrojw árkovvitých, ostrých, zuba-

tých, dolení apíkaté, hoení sedawé, nejhoejší neroz-

dlené ; aubory wejcowité, ojedinlé, listím nejhoejším
obklíené, sedawé ; zákrowu nejlysejšího lupeny s pí-
wskem dlanitokolatým : kolce prostedního (na lu-

penech prostedních) mnohem delšího než aubor (wí-

ce nežli púlpaleného) , rozeweného, nahoe žlábko-

witého, rusého, nejvvnitnjší na konci mázdrowité, tu-

pé, bezbranné; kvvty nachowé ; chmýr nižádný. — Na
sauwratech, podlé cest Ewropy skoro celé, též w Egyp-
tu, Madeje, Kwte w lipnu a srpnu. 0. ^.

Druhdy se potebowala na místo Ciibetu lékaského a slaula

Carduus stellatus.

CuBET. Cnicus. Kardobenedikt.

Zákrow lupenúw pitlaených, kožowitých, prodlau-

žených píwskem dlauhým, twrdým, kolcat peeným :

kolciiw poboních homolowitých, odstáwajících. Koruny
vv paprsku jalovvé, skoro jako terowé wyhlížející, tenké.

Nažka na dél a prawideln árkowaná, lysá, s pupem
širokým, poboním. Chmýr jakoby trojnásobný : wnš-
ný obruba nejkratší zejkowaná, prostední JOšttinný,

tuhý, dlauhý, wnitní lOšttinný, krátký.

C. lékaský. C. benedictus Liti. Plenk t. 634. Hayn.

7. t. 34. Dilsse/d. 10. t. 11. Carduus benedictus Blak. t.

456. Kardus benediktus Mat. Háj. J90. Kardus bene-

diktus anebo pímtník wlaský Mat. TFel. 223. Koen
letní ; lodyha od dola rozdlená na wtwe rozewené,
rozsochané, 1— I'/?' wysoká, jako listí tenkowlná, až sko-

ro pawuinatá; listy chobolnaté nebo skoro protiseené,

hrotit zubaté, zhruba síowitožílnaté, nejdolejší w apík
zaužené, hoejší dolejškem písrditým maliko doliíw

bžící} aubory ojedinlé, na koncech wtewných ; listy

aubor podporující srditopodlauhlé, se zákrowem pomo-
cí chlupúw hojných, pawuinných spojené; zákrow wej-

cowitý: lupenúw konených kolcem dlauhým, tuhým, pa-

eným ; kwty bled žluté, pokrajni nijaké (4— 6), menší

ostatních hojných, obojakých, na tré klaných. — W Le-



wantu a Ewropé jižné. Kwte w erwiiu až do srp-

na. ©.
Naf wsecka jest dinti siln a ist boké, jíž i prsty, dotekSe

se jí, nabýwají (od dilupii trodiii uiazawýdi)* W lékarstw jest wá-
žená.

Swtlice. Carthamus. Saflor.

Aubor stejnomanželný, mnoho- a stejnokwly. Zá-

krow lupenw wnšných listowitých, odstálých, prosted-
ních pímých, na konci prodlaužených píwskem wej-

itým, po kraji kolcatýn), nejwnitrnjších podlauhlých,

zakonilopichlawých. Ježle trepenilé. Koruny na pate-

ro klané, píprawidelné, s trubkau tere delší, ^iažka

obwejitá, 4hranatá, lysá, nejhladší. Climýr žádný.

S. banvíská. C. tinclorius Lm. Lam. t. 661. yi I.

Plcnk t. 600. Schk. 1. 233. Diisseld. 2. t. 18. Šafrán pla-

ný Mat. Háj. 391. — JFU. 471. Koen letní; lodyha

wztyená, 2— 3' wysoká, nahoe rozsochaná, hladká, b-
laná, jako ostatní díly lysá ; listy stídané, dopola objí-

mawé, wejitopodlauhlé, kolcalozubalé, tuhé, lesklé, ze-

lené ; aubory ojedinlé na koncech wlwowých, stejn
wysokých, a tudy chocholík dlajících, l" w prmru
široké; zákronr baat wejcowitý : lupeny wnšné s pí-
wskem kopinatým, odstálým, listu podobným ; kwty
díwe ryzé, pak šafránowé a konen erwené, ídko
býwají bílé. — Pochodí z Indie wýchodní, sází se ale w
Africe senerné, Ewrop, obznlášt jižné. Kwte w lipnu

a srpnu. O.
Sází se pro kwty, ježto k barvení hedwába a dlání Cerwe-

nélio líidla slauží. Nažky dolein poišfující byly druhdy u nás w
Ikarstwí užíwány ; w Indii wýdiodní ale netoliko co lék poišdiií-

c( i Semen Carthnmi) se potebují , anobrž i olej z nidi wytlaCnjí.

U náa w zahradádi ozdubuu se sází.

OSTROPESTR. SiLTBLM. FRAURBDISTBL.

Aubor stejnomanželný, mnoho- a stejnokntý. Zá-

krovpu ncjconitélio lupcnv listowité: wnšné rozšíené
w pínsek wajený, dlauhýjn kolcem zakonily, na dílu

okrauhleném kolcatopilowaný, wnitní kopinaté, nejce-

lejší, .ležle dužnaté, tt-penité. Koruny nestejn tla-

maté. Tyinky nitek jednobratrých, pupencowaných,
prašnik s píwsky krátkými. ÍNažka smáknutá, lysá,

s pupen) koneným, obšírným, na konci s kraužkem
rohowitým, chmýr nesaucím.

O. obecný. S. uiarianum Gacrf. i. 1 68. /. 2. Car-

by*
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duds marianus Lín. En^l. bot. í. 976. Knorr dcl. I. t. M.
3. Schlc. /. 223. Hayn. (>. t. 31. Dusscld. 4. 1. 3. Kardus
Maryn aneb Ostropes Mat. .Háj. 19 1. — /f/. 224. Ostro-
peslec , ostropestr, ostropes, ostropee, podstel. Ro-
stlina ozdobná. Koen letní nebo ozimý ; lodyba dwau-
loketní, anobrž i muže zwyší, pímá, wtewnatá, oblá,

hladká ; iistv weliké, chobotnalé, kolcatozubaté, hladké,

Ivsé. skurnaini bílými strakaté; auboiy ojedinlé, na
koncích wtwowých stopkaté , weliké ; kvvty nachowé.
— ÍNa rumech Ewropy jižné, Lewantu, Indie západní,

w ostatní Ewropé w zahradách. Kvvte w erwnu a líp-

nu. O.
Koen a naf jsau weliiii horké ; sfáwa erstwá w lékastwí

byla jindá wážena. Listy koenowé mladé, kraje kolcatélio zbawe-
né, tu a onde se jedí, chutnajíce skoro jako arlyok španielský.

Trubil. Onopokoos. Eselsdistel.

Aubor stejnomanželný, mnoho- a stejnokwtý. Zá-
krowu wejitokulowatého lupeny stechowité, kožovvilé,

prodlaužené w píwsck kopinatý, na konci zkolcowat-
lý. Ježle dužnaté, hluboce bukowané buíikami máz-
dratými, chobotnalozubatými. Koruny na patero klané,

tlamaté. Tyinky nitek lysaunkých. Prasniky s pívvs*
kem árkowitým, ocáskem krátkým. INažky obwejité,

smáknuté, 4boné, napí svvraskalé. Chmýru šupiny

innohoadé, dole w kraužek spojené, niowité, wausko-
wané nebo perowité. •

T. obcauj. O. Acanthium Lin. Fl. dan. /. 909. En^l.

bot. t. 977. Šchk. t. 230. Hayn. 6. /. 44. Akant II. Mat.

Háj. 192. — Wel. Tlh. Ostropes, osloprd, trubil, Irubilí.

Koen ozimý, weliký, wetenowilý, wétewnalý, dužnatý ;

lodyha tebas zwýší muže. tlustá, pímá, oblá, tuhá, od
prostedka na wetvve tuhé, rowné rozdlená, píwinatá;

listy eliptinopodlauhlé, chobolnaté, zubaté zubamí kol-

cem ukonenými, obak plsnaté, sediwé, dolení wehui

weliké, lodyhowé wzhúru se umenšující, po lodyze da-

leko dol bžící, a tu po kraji též kolcatozubaté;

aubory weliké, konené, pímé, krátkau stopkau pode-

pené; zákrowu lupeny árkowitosídlowilé, wné.sné od-

stáwající, dole wlnkowané, ostatní pímé, pýité, po kra-

ji wlákny ídkými pawuinaté, u prosted zelené , na

konci rusé ; kwety crwené. — ÍNa škrobolinách po re-

lé Ewropé. Kwte w lipnu a srpnu.
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Koen téi i lodyiiu uiladau, olatiprnau jedí tu i onde jako artj-

tok sjíaníelský, j-žle strbaulowé jako artyCoky obecné ; semena dá-
WíUjí diiljr}. uU-i; druhdy potrebowali šfáwu na(owau w lékastwí (Car-
íIhhs iwiwntosHS).

ArtyCok. Ctnaka. Aktisciiokb.

Aubor stejnonianželný, mnoho- a slejnokwtý. Zá-
krovvu wejowitého lupeny stechowité, kožowilé, pro-
dlaužené w príwPsek kopinatý, oa konci zkolcowatélý.

Jeile ploché, tepenilé. Koruny na patero klané, tla-

maté , uštw preneslejn}ch. >'ažka obwejcitá. smá-
knutá, 4boná ; chmýr ze šltin prost)ch, dole na krau-

zek pipewnnych.
A, obecný. C. Scolymus Lm. Schk. t. 231. Cynara

Blak. t. 4ó<S. Besl. eysl. autm. f. 4. o. Scolymus Fuchs.

792. Kardus zahradní II. Mat. Háj. 189. b. — Wel. 222.

Koen ozimy ; lodyha pímá, 2—4' zwýší, nahoe málo
wtewnatá, klkatopyitá ; listy strídawé, protisené nebo
nerozdlené, na rubu belaw plsnat ; úkrojw kopina-

tých anebo podlauhlnkopinatych, neprawidelne zubatých
nebo protisenýcii, bezbrann anebo kratice kolcaté

po zubech a úkrojech; aubory ojedinlé, konené, pe-
weliké, 3—4" zšíí ; lupeny zákrowowé lysé, aužeji nebo
sieji wejité, na hoení polowin wehnuté nebo ohnuté,

tupé nebo slab wykrojené, déle nebo krateji hrotité,

tlusté, dužnaté, zelené, nahndlé nebo nachem nabhlé
a zkropené ; kwty imawomodré do fíalowa ; nlky pe-
dlauhé, liliikuwé. — Wlast neznámá ; wšude sází se w
zahradách. Kwle w lipnu a srpnu. "H".

Nejhojnji snad sází se we Frantii pro ježle a zákrow, kteréž
j)íed rozwitíin na rozdílný zpsob astrojené se jedí.

A. španidský. C. Cardunculus Lm. Bot. mag.t. 3241.
Dodon. 124. Podobá se pedešlému, lodyhu ale má o-

byejn wyšší, listy jsau dwakrát wyštptané, po úkro-
jích hojnji a silnji kolcaté, aubory mnohem menší,
lupeny zákrowotré též užší, zakonitokolcaté. — Ka po-

lich Ewropy jižné a Afriky sewerné. Kwte téhož a-
su. If-

Mnozí mají jej za pwodní rostlinu, z níž rliowánfin prwní por
wstala. W zaliradáf li od rodu zrowna popsanélio sázejí odrodek, je-

hož lupeny zákrowowé jsau niéne kolcaté, žebra llsní tlustá (Kar-
dus bodlawý zahradní, Mni. HA} 180. — IfW. Í29. Palech. Ingit.

1438. f. i. et 1440). Od toho odrodku jedí fapíky a žebra listní,

které pískem obsýpané zmladnau a zmknau. Kwty usušené polie-
biýí we SpanielícJi a Fraocauzídi k srážení mléka.
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Bodlák. Cakduub. Distel.

Aubor Btejno- a mnohokwtý. Zákrowu lupeny
stechowité, kopinald nebo árkowilé, po kraji náináz-

dité, asto na konci kolcaté nebo zakoníte. Ježle te-
penité. Koruna na patero klaná, tlamatá. Tyinky ni-

tek prostých, chlupatých; prašníky bezocasé. Blizny

srostlé. ažka podlauhlá, smáknutá, lysá. Chmýr mno-
boadý, ze šttin niowitých, šerpiwých, dole srostlých

w kraužek padající.

B. nachýlený. C. nutans Lin. Fl, dan. t. 6o3. Engl.

bot. 1. 112. Schk. t. 228. Koen ozimý; lodyha pímá,
1—ostewíná, wtewnatá, oblá, prauhowaná, chlupatá;

listy na líci šerpiwaunké, wezpod po zebrách a žíle hu-
até, koenovvé po zemi rozložené a pitlaené, lodyho-
wé stídawé, sedawé, dol bžící po lodyze, wšecky ko-

pinaté, hluboce protisené : úkrojw wejitých, skoro
dlanit na tré klaných, zubatých, úkrojkw a zub kol-

catých, po kraji trníkowanobrwitých ; pokraowání listu,

po lodyze dol bžící, chobotnaté a kolcatozubaté ; au-

bory zakulatlé, ojedinlé, asto na stopce welmi pro-
dlaužené, nachýlené; zákrowu lupeny wnšué kopinaté,

odstáwající, prostední nad dolejškem wejitým škrcenó
a pak kopinaté, zlomenoodstálé a jako pedešlé tuhé a

kolcem silným ukonené, nejwnitnjší kopinaté, mkké,
w šttinu wybíhající ; kwty nachowé ; koruny uštw u-

zaunce podlauhloárkowitých, prašníky pesahujících ;

blizny srostlé. — Na škrobotinách, podlé cest Ewropy
celé. Kwte w lipnu a srpnu. '^-.

Mladistwaii rostlinu tu a onde prý jedí co wafiwo.

DrustAk. PicNOMON. Krampfdistel.

Aubor stejnomanzelný, ze kwtvv obojakých. Zá-

krow wejitohomolowitý, obklíený listím, jeho samého
delším, a složený z lupenw stechowitých, pitlaených
a prodlaužených píwskem šídlowilým, peenotrníko-
waným, wnitních bez píwsku. Blizny prosté, roze-

wené. Medník ópramený, a kraužek chmýrowý obra-

ný. Chmýr dlauhý, perowitý, mnohoadý, ze šttin \v

kraužek slepených.

Z), šediwý. P. Acarna Cass. Cnicus Acarna Lm.
Cav. ic. 1. t. 5.'5. Carduus Acarna Lin. Chamaeleon sa-

lamanticen&e Cliis. hist. 2. p. \br>. /'. 2. Koen letní;

lodyha pímá, I— 2 wysoká, oblá, prauhowaná, wtew-
natá, pUnatá , listy sedawé po lodyze daleko dolu sbi'
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liawé a ludy lodyliu okidlující, árkowitokopinaté, cho-
butnatozubaté ziibami na dwé klanými a jako konec li-

stu w kolce silné, dlauhé, žluté wybíliajícími, na ostat-

ním kraji kolitobrwité , obak sedoplsnaté , na rubu
síkowanožílnalé; aubofy obklíené listím podobným, se-

dawé, dlají na koncech wtwowých chocholiky wrcholí-

konité; lupeny zákrowowé pawuinoplsnaté ; kwéty
nanachowélé. — Na škrobotinach wýslunných Ewropy
jižné od Lusitanie až do Taurie a Persie. Kvvte w er-
wnu a lipnu. O.

KoreD drulidy potrebowali proti bolea žaládka, chrkání krwe
a bolení zubw, semena proti kein u dCtí.

PCMÁ. ClRSIUM.

Aubor stejnokwtý, stejnomanželný : kwty oboja*
ké nebo dwojdomé. Zákrow obklíeny listeny listoni-

tymi, kwélinv skoro delšími, wejitobomojowity : lupe-
núw stechowitýcb, pitlaených w píwések šídlowitý,

perenotrníkowaný , ohnutý /.konených, nejwnitrnéj-

ších bez píwsku. Blizny na konci prosté, rozewre-
né. Medník ;»pramenný a kraužek chniýrowý 5hraný.
Cbmýr dlauhý, perowitý, mnolioadý, ze šttin dole w
kraužek slepených.

/*. oset. C. ar^ense Scop. Serratula arvensis Lin.

Fl. dan. 1. 644. Carduus arvensis Tahem. ic. 700. Engl.

bot. t. 975. Oset. Koen mnoholetý, plaziwý ; lodyha
2— 3steu-íná, pímá, nahoe wétewnatá, oblá, prauho-
waná, plsnatá, olysající ; listy obwodem kopinaté, po-
dlauhlé, po kraji eabité, kolatobrwité, na líci lysé

nebo ídko pawuinaté, na rubu pawuinalé, pak oly-

sající, chobotnatoprotisené : úkrojw podlauhlých, ce-

lých nebo stíhanozubatých, na konci jakož i zuby sil-

njšími kolci ukonených ; koenowé prwniho roku
pi^ítomné, k zemi pitlaené, ržowit rozložené, lody-

howé stídané, sedawé, maliko dol bžící, nejhoejší
a též wétewní celé, kolci silnjšími a slabšími brwité

;

aubory wejcowité, laínatochocholicné ; zákrowu lupe-

ny pitlaené, kopinaté, wnšné na konci kolaté ; kw-
ty erwené, blizny modrošedé. — Na winicích, rolích a

polích po Ewrop celé a nyní také po Americe sewer-
né. Kwéte w lipnu a srpnu. "4-.

Oset jest w obilí buení welini obtížnau. Usrknutím limyzíín

dlají se na nin wýrostky, z kter5'(-|i wenkowský lid dlá iiias na zla-

taii žílu
;
jindá w lékárnách iiil-Ií listí jeho (cnrduus hacinorrhoidnlit).

P. bahní. G. palustre Scop. Carduus paluntris Lin.
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Engl. bot. t. 974. Cnicus palustris Willd. Koen mnoho-
letý ; lodyha vvztyená, 3— 4' zwyší , obyejn nachem
nabhlá, nahoe málo wtewnatá , brázdowaná, ídko
huatá ; listy wšecky dokonce doluw bžící, na líci roz-

Iraušen huaté, na rubu bloplsnaté, nkdy olysající,

hluboce protisené : úkrojuw na dwé kl.iných, jako ú-

krojky kopinaté nejcelejších kolcem dosti dlauhjra
ukonených, též i po kraji ostatním kolcatobrwitých

;

obruby lodyhowé od listw pochodící hluboce chobotna-
té, kolcaté : wtvve na konci lodyhowém krátké nesau po
nkolika (3— 4— ó) auborw hroznatoshlauených, wej-

cowitých ; zákrovvu lupeny pitlaené, kopinaté, hrotité,

píbezbranné, lysé nebo pawninaté ; koruny nachowé.
— (Na hikách bahnitých Ewropy celé a Sibirie. Kwte w
lipnu a srpnu. '4-.

Mla<iistwaii lodylui jedí na sewerii ni místo wariwa.

P. zelný. G. oleraceum AU. Cnicus oleraceus Lin.

Schk. t. 223." C. pratcnsis Loh. ic 2. p. 1 1. /. Bmih. hisl.

3. p. 34. f. 1. Lam. Carduus oleraceus Vili. l)uchan.
Koen mnoholetý ; lodyha tebas zwýší muže, pímá,
prauhowaná, na samém konci plsnatá, jednoduchá ; listy

koenowp kídlatoapíkaté , obwodem podlauhlé , obak
ostré, lysé, mkké, jasn zelené, zubaté nebo chobotnat
zubaté nebo protisené: úkrojw kopinatých, rozewe-
ných, dolejších sehnutých , zubatých zuby kolcatýfui,

po kraji trníkowanobrwité, lodvhowé podlauhlé ne^bo

podlauhlokopinaté jako koenowé, po kraji dlené, dole
ale srdité a objímawé; aubory (2—í) konené, shlau-

ené na stopkách kratikých, plsnatých a podepené
lištami nkolika wejitokopinatými, co aubor dlauhými
nebo kratšími, zelenými ; zákrowu lupeny chlupaté, ko-
pinaté, prodlaužené w ostí šídlowité, dlauhé a ohnuté;
kwty žlutaw bílé. — Na lukách vvlhkých Ewropy
prostední a sewerné Sibirie. Kwte w lipnu a srp-

nu. If

.

Mliidistwé listi tu a onde co wariwo jedí.

Lopuch. Lappa. Klette.

Aubor stejnomanželný, mnoho- a slejnokwtý. Zákro-
wu kulovvatého lupeny kožowité, stechowité, dole pitla-

ené, pak šídlowité a hákowit ohnuté. Ježic pídužnaté,
ploché s tepením tuhým, šídlowitým. Koruny na pate-

ro klané, prawidelné, s trubkan lOžilau. (Nažka podlau-
hlá

, po boku smáknutá , lysá, na pi hrázdowaná,
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Climýr krárky, moohoadý 7,e chlupw w kroužek ne-

srosllých, padawých, niowitých, šerpiwých.

Z». obecný. C. Bardana Spe7in. Arctium Lappa Un.
Lupen, epík, umbrk, nauze, choce, kolka. Koen ozi-

ui), weliký, wetenowitý, dužnaty ; lodyha 2—óstewí-
ná. wztycená, tuhá, brázdowaná, wetewnatá, p) itošerpi-
vvá, až i winafá ; listy stídawé, vapíkate, široko- nebo
wejilosrdité, tupé ili na konci zaokrauhló, zaubkowa-
né, na rubu slab wlnaté nebo ztenka šedoplsnaté, ko-

enowé peweliké, asto reabaté ; aubory rozposlawe-
né w chocbolík anebo skoro hrozen konený : kwétv
nachowé nebo erwenaw bílé, ídko docela bilé. —
IVa škrobotinách podlé skal, zdí, plolw w Ewropé,
Indii wýchodní a Americe sewerné. Kwéte w lípnu až

do záí. 5-
Ten rod má troje lilawní odrodky, jež nkteí mají za ob-

zvláštní rody :

«), L. weliki). L. major. Arcticuin majus Schk. t. 227. A.
Lappa Hí/íi. Plenk t. 599. Hnyn. 2. . 35. Diisseld. 15. / 26. Lupfn
wtsf anel)o epík Maf. Háj. 367. — IIW. 419. We wšeiJi iIíIhcIi

wtší a holemejsí následujícídi ; auborky skoro rJiocIioliCené, dlau-

liostoj)katé ; zákrow skoro lysý : lupenw wšecb šídlowitýcL, liákowi-

týcji, rozewenýrh, stejnobarewnýcli,

)S) L. menší. L minor. Arctium minns Schk. 1. c. A. Lappa
Eiufl. bot. f. 1228. Aubory obyCejnS broznSoé, krátkostopkaté, menší;
zákrow ntálo pawur-inopisfnatý : lupenw wsedi šídlowitýdi a háko-
witýcli, mén rozewrenýtii, wnitrních oliyCejn erwenjdi.

y^. L phfnnf}). L. totiientosa. Arctium tomentosum Schk. 1.

c. A. Bardana IVilld. Aubory diodioli^ené ; zákrow hust pawuPina-
tý: lupfnw wnitnídi kojtinatýcli. tupýdt, krátkohrotjdi, skoro pa-

prskujícídi, cerwenýtJi.

Koen a listy w lékastwí užiteCné (r. Bardanae); semena po-

isfuj. Na Žapan prý jej obzwlást sázejí pro koen a na, ano-

brž i tu a onde w Rwrop koen jedí Auborky házejí žertem do wla-

sw, z niiliž pro háky zákrowowé tžko se dají wymásti.

Rapontika. Rhaponticum. Rhapontik.

Aubor stejnomanželný, mnoho- a stejnokwtý. Zá-

krowu lupeny mnohoadé, pitlaené, ukonené w pí-
wések zcela nebo na kraji mázdrowitý, cely, zubalý, za-

konit} neb okrauhlený. Ježle s tísnémi árkowitými.
Koruny na patero klané, píprawidelné. [Nažka podlau-

hlá, obak suiaknutá, Ivsá. dole s pupem welmi úkos-

ným. Chmýr mnohoadý ze» ilétin šerpiwých, wninýfh,
zponenahla kratších.

R. podbélka. W. scariosum Lam Centaureo Hhapon*
ÚCA Lin. Bot. mag. t. 1702. Serralula Rhaponlicuui Dr-

cand. Rhaponticum Lob. ic. I. 288. Dalech. lui^d. 1101.



940

/". 1. Koen mnoholetý, tlustý, wretenowitý ; lodyha 2—
Sstewíná, pímá, jednoduchá, oblá, prauhowatá, jako
apíky a rub listní šedoplsnatá, dutá ; listy stídawé,
dosti dlauhorapíkaté, wejité nebo srditowejilé, w ía-

pík zaužené, zubaté^ nkdy jedním anebo druhým cho-
botem wyíznuté, na líci pýíkowhiaté, na žíle hlawní
plsnalé , nejhoejší sedawé

,
podlauhlé, zaubkowané

;

apík nkdy má pod listem jedno nebo druhé auško
árkowité nejmenší, ímž pechod do listu lyrowitého,

jakowý jeden odrodek míwá, na nmž listy hoení proti-

sené i aubor weliký konený; lupeny zákrowowé u
prosted mnohožilé, žil ku krajm oblaukowit wvbíha-
jících ; kwty brunátné. — Na pa'si\vinách horních z

Krajiny skrze Swýcary, Sawoji a Pedemont až do Pro-
wincie. Kwte w lipnu a srpnu. '^.

Koreo hoký korenný jako rebarbara poSíš(uje| aCkoIi slabuji%

I)rotož i slowe rebarbara neprawá.

Srpek. Sbrratula. Scharte.

Aubor mnohokwtý, asto sejnomanželný, nkdy
pomeláním bu jednopohlawý, bu w paprsku samicí.

Zákrow píwejcovvilý z lupeniavv slechowilých, wnšnjch
kratších, bu ostrých, bu*w kolík ukonených, wnit-
ních delších, wíce mén mázdrowitých. Ježle tepenité.

Koruny na patero klané, píprawidelné. Blizny 2 roze-
wené. Nažka podlauhlá, smáknutá, hladká, s pupem
skoro úkosným. Chmýr z chlupúw mnohoadých, lu-

haunkých, šerpiwaunkých, nestejných, wnšných kratších

a pro sebe padajících, aniž dole w kraužek spojených.

S. harwískg. S. tinctoria hin. Fl. dan. t. 28 1. Engl.

bot. t. 38. Schk. t. 234. Sturm f. 3. Jelení trak, jina
srpek Mat. Háj, 281. — TFcL 329. C. Koen mnoholetý,
hndý, nahoe uprynatý ; lodyha pímá 2—3slewíná,
oblá, prauhowaná, jako ostatní díly nejlysejší, jednodu-
chá ; listy celé nebo lyrowitoprotisené, nejosteji dro-

bn pilowané, koenowé a lodyhowé dolejší dlauhora-

píkaté, hoení sedawé ; apík dole pošwiwý, polool)jí-

mawý ; aubory podluhowaté, na konci lodyhy chocholi-

ené, pometáním dwojdomé ; lupeny zákrowní lysé nebo
skoro pawuinalé, z vvenku do wnit se zwtšující, wn-
šné špidlaté, wnitní ostré; 'kwty ríjžowé, ídko bílé,

stejné. — ÍNa lukách, w plotech, hájích po Ewrop.
Kwle vv lipnu a srpnu. 1f

.

Listí pko barwí na žluto. Druhdy w lékastwf se potebowal.
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Podadí 6.

hlDEmJFITÉ, MUTISIACEAE.

RÍDBS. -ftlUTlSIA. MUTISIB.

Aubor rznomanželný, nestejnokwtý. Zákrow mno-
horadý z lupenw nejcelejších, plochých, stechowitVch,
wnšných kratších. Ježle nahé. Kwí»ty w paprsku sami-

cí, w teri obojaké. Korunv 3pvské : pvsk wnšný w pa-

prsku obšírný, jazykowilý. Cnlka wálcowitá, dole na-

puchlá, lysá, krátce na dwé klaná. Mažka zobanitá, lysá,

dlauhá ? chmýr 2adý, perowiiý, stejn dlauhý : šttin
dole slepených, najednau padajících.

R. hruhokwélá. M. grandiflora H. tt Bonpl. cqn. 1. /.

50. Rod pekrásný. Lodyha dewnatá, oblá, pnula, 24
— SOslewíciJ zwýší, po stromech rozwilinami rapíkowý-

ini se udržující ; listy stídawé, wyštrbené : úkrojáwr
3—4jarniýcli, apíkowaných, podlauhlých, na rubu še-

doplsnatých, tupých, 2palených, nejdolejších piselinu-

tých, menších, palistowitých, srditých, padawých ; au-

bory na stopkách Spalených, 2—3 listeny opatených,
ojedinlé, wisuté, 6" dlauhé; zákrow dwakrát kratší pa-

prsku, z lupeníiw wnšných wejitých, šedoplsnatých,
wnitních tmaw erwených, kopinatých; koruny pkn
erwené, dwakrát delší zákrowu. — Na Andách quin-

duských, mírnoteplých w Nowé Grenad.
Tea rod má snad ze wšedi spoluložnýth kwut nejwtŠÍ.

Ušnice. Chuquiraga. Chvqiiira ga.

Aubor stejnomanželný ze kwtúw stejných trubko-

witýcli. Zákrow ihowitý , ztuha slechowitý z lupe-

nw kožowitých, wyschlých, ostrých, Ižilých. Jezle bu-

st chlupatotrepenité. Koruny kožowiié, huaté, nestej-

n Sdílné, w ústí wausalé. Nažka ihowitá, bezzobaná,

nejhuatjší. Chmýr i ady, plevvnatý, perowitý, dlauhý,

piew dole srostlých.

U. okázalá. G. insígnis H. cl Bonpl. Lam. t. 691.

Johnnnia insignis IVilld. Ke bezbranný, wlewnatý a

wlwemi po listech opadlých bradawinalými ; listy ste-
cho wiié, smstnané, sedawé, buksowýtn anebo listnatce

kolcatého podobné, tuhé, uejité, ostré, nejcelojii, na

konci kolcallé i s rozhaini nejlysejší, 3iilé, žil 2 pobo-
ních solwa patrných ; aubor weliký, konený, sedawý ;

zákrowní lupeny podlauhlé , hust biechowité, wniíni
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prodlaužené, kopinate. — Na Andácli f|uilskvoh, na

wrciiu Antisan. ^ .

Gajice. Phintzia. Theetbemse.

Aubor rznomanželný , rznokwtý, paprskující.

Zákrow z lupenw 3—'iadých, kopinalých. Ježle nalié,

buhkowaaé. Kwty w teri obojakó, \v paprsku I ade,
samici. ÍNazka bezzobaná, wálcowitá , buatá. Chmvr
innohoradý, dlauhý, ze šttin krátce a bust perowitýcb
anebo^ wauskowaných,

C koenná. P. aromatica Less. ínula aromatica Lin.

Conyza canescens Sicb. Leysera incana F.. Mcy. Ker 2-

steivíny , pímý; wtwe dole oivsalé , bstím starým
zwadlym, zhndlým šupinaté, nábore šedoplsnaté, \vv-

pauštjící mnobo rozeh dlajícícb iiustý a dost weliký

cbocbubk ; listy wlewní sedawé, slídawé, tupé, kopi-

nafé, sotwa '^l^' dlauhé, po kraji podcbbpené, wezpod
bust plsnaté, na wrcbu ideji, bsty rozbowé árko-
wité, tupé, sedawé, podlé kraje podcblípené a tudyž na

líci oblé, na rui)u žlábkem na dél opatené, jako w-
lewní plsnaté ; aubory na rozbácb konené, asi '/2pa-

lené , dobromady cbocbolík busty skládající, sedawé.
listím podepené ; zákrowní lupeny wnšné listm pod-
kwtnírn podobné, plsnaté a rowné, po kraji proswíia-

wé, wnitrní mají kraj proswíiawý, širší; jazýky bílé,

nemnobé 5 ter žlutý. — Na Pedhoí dob nadje. \ .

Celá rostlina lít)ezn won asi jako lawandiile ; kolonisté pijí

z ní thé |)roti nastuzení.

Kromák. Flotovia. Flotovie.

Aubor stejnokwtý , slejnopoblawý, nepaprskující.

Zákrow zwonkowitoibowitý : lupeuinv nepatrn mnobo-
žilých, kožowitýcb, wošnýcb wejitýcb, brotitýcli, wnitr-

ních árkowitýrb, pak obnutýcb. Ježle plewnatotepeni-
té. Koruna píkožowitá, I Ožilá, dlanito- nebo nestejn
bluboko- na patero klaná. Nažka wálcowitá, bezzobaná,
bust huatá. Cbmýr stálý, piewnatý, Iadý, dlauze pe-

rowitý.

A', ztrpilij. F. excelsa Dtcand, Cbuquiraga excelsa

Don. Strom 30— (50' wysoký, 9' tlustý, wtwe oblé, po-

dlé listiiw stídawýcb obak trnv jakoby palisf, aubory
bust a králce klasaté ; zákrow lupenw na bbetu pls-

natýcb ; kwty pometánín) ídomé. — W (>bíli.

Znamenitý struuiuwilustt w lom iúJu oeuiijitejnau.
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Podadí 1.

HOLASKOfriTÉ. XASSALVIACEAE.

Holáska. ÍNassauvia, Nassauvie.

Auhor z kwelw 4

—

h slejných. Zákrow podlauli-

K)wáIcowitv, hned 2radý, z lupenw wnitních b kopina-

lýfh, prikolcaiych, príniýoli, W wnšnSíli kratších, pi-
tlaených, listm prawýiii podobnvch. Ježle nahé. tsné.

Kwétv obojaké. Koruny 2pvbké : pysku wnešného 3zu-

bého, wnilíniho sdílného s lalokoma nkdy srostlýma.

Prainíky na lánku llustaunkéni sedící, dole a nahoe s

dlauhýni píwskein. Nažka obwejitopodiauhlá, smá-
knuta, lysá. Chmyrovvé plewy 3 — 5, nejprchawjší, ár-
kowité, zakoníte, sotwa brwikowané.

H. libowomiá. N. suaveolens Willd. Lávu t. 121.

Broan. vo^. coq. 1. ó6. J. B. Lodyha zeiínná, pímá, je-

dnoduchá ; listy ilínowitowejité, na konci hrub a o-

sle stihané, na konci píkolcaté, na rubu huaté; au-

borv w hrozn weicowjtý, konený rozpostavvené ; liste-

ny nejhuatjší, auborw delší. — W lížín magellanské.

Dlakíš. Trixis. Trixis.

Aubor z kwtiiw mnohých stejných. Zákrow I—2-

adý z lupenw nejcelejších. Ježle chlupatolopenité

nebo lysé. Kwty wšecky obojaké; koruny 2p\ské,

chlaupkowané : pysku wnšného Szubého, jazykowitého,

na kwtech wnéšných prídelšího , wuilrního 2dílného,

podwinutého. Nažky píoblé, na konci ztenené, šerpi-

\vé. Chmyr ze šttin wlasowitých, 2adých, šerpiwých.

D. brasilskij. T. brasiliensis Decand. T. othonnoi-

des Less. Perdicium brasiliense Lin. Cleanthes brasilien-

íiis Don. Bylina lodyhy nejchlupatjší, tuhé, hranaté, na-

hoe wtewnaté. pínahé ; listy koenowé na pí dlauhé,

iapíkaté, odstálé, eliptinopolauhlé, píchobolnalé, mo-
zolatozubalé, lodyhowé drobné, árkowité, sedawé, zá-

krowní lupeov píjednoadé, wn oirlnatauoké, kopinalé,

tupé; kwtv žluté. — W Brasilii. 'If.

Zi):íPiiiim z nglio udelanau užíwají proti krwotokm a siln>iii
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Podadí 8.

AKANKOrriTÉ. CIGHORACEAE.

DrAHUŠICE. ScoLTMUS. GOLDDISTBI..

Aubor mnohokwtý. Zákrow listy obklíený, wej-

cowitý, stechowitý z lupenw pitlaených, na konci
kolcatých, po kraji auzce mázdrowitých. Ježle plewnaté.

Nažky s ohmýrem ze plew šupinowilých.

Z), skwmatá. S. maculatus Lin. Lam. t. (;'»9. Schk. t.

227. Hnidák. Zelina lodyhy 3—istewíné, pímé, oblé,

autle prauhowané, lysé, wtewnaté, 4kídlé kídly ob-
šírn chobotnatýnii, zubatými, chruplaw obraubenýmí
a w kolce silné se konícími ; listy asto hloskwrnaté,
slídawé, sedawé, dolu bžíce lodvhu okidlují, obvvo-

dem podlauhlé, protisené : úkrojw podlauhlých, kol-

catozubatých, chruplaw obraubených , obak mrtnaté,

listy koenowé hlaubji protisené a delšími kolci ozbro-
jené, podauborní jakoby listeny, hebenowit protisené,
úkrojiiw kopinatých, celých nebo na dolením kraji se

zubem; aubory konené sedawé, ojedinlé, dohromady
dlají chocholík ; zákrow lupeníáw kopinatých, blo-
obraubených, wnšných wn zcela pýitých, ostatních

skoro lysých; kwty žluté; prašníky hndoerwené

:

nažka nejkratšeji zobanitá s chmýrem wncowitým. —
Podlé rolí w celé Ewrop stedomoské od Lusitanie až
do Lewanlu. Kwte w srpnu a záí. 5-

D. drobnokwélá. S. hispanicus LÍ7i. Míli. ic. 2. 1. 240.

Sibth. t. 825. Miscolus microcephalus Cass. Koen mno-
holetý, wetenowilý, wtewnatý ; lodyha pímá, 3— islre-

wíná, oblá, autle prauhowaná, pýitá, nahoe wtewna-
lá, petržené kídlatá kídly od hora dolu se zužujícími,

obyejn doleního kolínka nedosahujícími, chobotnato-
zubatými ^ kolcatými , sotwa chruplaw obraubenými

;

listy stídawé, sedawé, doIú po lodyze bžící, obwodem
wejitokopinaté , protisené : úkrojúw na tré klaných,
kolcatých , chruplaw neobraubených , serpiwé

; pod-
kwtní w celku podobné, užší, se žilau a žebrv tlustý-

mi, bilými ; aubory w úžlabíkách lisloma podepené,
na kratikých wtwikách dohronjady dlají klas ; zá-

krow lupenúw kopinatých, proswítaw obraubených, ly-

sých ; kwty dwakrát delší zákrowu, žluté; nažka bezzo-
banná s chmýrem ze dwau šupinek stejn dlauhých, k
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níž ješt jedna nebo druhá pichází. — Podlé rolí w
Ewrop stedomoské až do Taurie, též z Armoracie
jižné až do Lusitanie. Kwte w lipnu až do záí. "4-.

Prasata i lidé jedí koen, kterýž se potebuje proti wyraženi-
náin. Mladistwé byliny toho a pedešlého rodu šparglowité jsau cliut-

né a jedí se waené.

Kapustka. Lapsaka. Kainkoiiz..

Aubor 8— 12kwtý. Zákrow wálcowitozwonkowi-
iý, hranatý z lupenw 8 pímých, Iadých a lupínkijw
2— 3 nejmenších, zpodních. Ježle tsné, nahé. Nažky
podlauhlé, lysé, holé, prosté, padawé.

K. pospolitá. L. communis Lm> Fl. dan. t. óOO. Engl.

hot. t, 844. Schk. t. 225. Koen letní wypaušlí lodyhu
pímau, 1^—2stewínau, oblau, latnat wétewnatau, ly-

sau nebo pýitau ; listy lysé nebo pýité, stídawó w a-
pík zaužené: dolení lyrowité : úkrojúw zubatých, kone-
ného srdit wejitého, postranních podlauhlých, roze-

wených, hoení wejité, zubaté, hoejší kopinaté, zuba-

té, nejhoejší kopinaté, nejcelejší; aubory drobné j zá-

krowy nejlysejší: lupenúw árkowitokopinatých, ostrých;

listeny nejmenší í koruny žluté skoro zdéli zákrowu. —
Na místech obdlaných a ruaiu po celé Ewrop. Kwte
w lipnu a srpnu. O.

Mladistwau jedí za salát.

Kosatka. Rhagadiolus. Sichelsalat.

Aubor 8— 12kwtý. Zákrow Iadý z lupeníiw asi

8, svvinutých, nahý nebo listenatý. Ježle nahé, ploché.

INažky holé, oblé, bezbranné^ delší semena, nahoe práz-

dné a jakoby zobanité.

K. jedlá. R. edulis Gatrt. t. 152. /. 2. Schk. t. 225.

Koen letní hndý wypauští lodyhu pímau , 2ste-

wínau, chocholínal wtewnatau, oblau, dole pýitau »

listy pýité nebo lysé, na žíle hlawní srstnaté, w apík
zaužené, koenowé a lodyhowé dolení lyrowité : úkro-

je koneného wejitého , trojúhlého , chobotnatého,

poboních podlauhlých, rozevvcných, lodyhowé hoení
kopinaté, celé nebo wykríijowanozubaté ; aubory drob-

né, hroznaté; zákrow nejlysejší, listeny malikými ob-

khený; koruny žluté; nažky 4— tJ hwzdowit rozewe-

né, asi V?" dlauhé, šídlowité, oblaukowité, lupeny zá-

It^ypwýnii lysými zawinuté ; na prostedku ježle slojí

#
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nažky 2— 3, zakrsalé, oblaukowii zkiwené, wn pjHlé.
— [Na místech obdlaných Ewropy jiiné a Levvantu,

Na iiiladuu we wlasti jedí.

Swim'z£l.. Uyoseris. Schwuiksalat.

Aubor mnoliokwtý. Zákrow Iadý, krátkolistenatý,

z lupenw pípoddutých, nažky w paprsku zaobalujících.

Ježle níihé. INažky zobanaté, smáknuté. Chmýr w papr-

sku nejkratší z jedné nebo druhé piewy prodloužené, vv

teri delší, dwojadý, z plew nejdéleji zakonil}ch.

S. slhvéld. H. lucida Lin. Jacq. h. vind. t. lóO. Ko-
en tlustý, mnoholetý; stvvoly lauborné, lysé, na konci

solwa ztlustlé, listw delší; listy lysé, kracowitowyštp-

tané : iikrojw wejoito3hraných , pízubatých ; zákrow

z lupenw pímých, 5 listeny podepený ; nažky smá-
knuté, wnšné nejkratšeji chmýraté, wniíni kídlaté,

déle chmýraté. — W Egyptu, ecku, na Sicílii.

Koen tuším jedí.

PoBLEKLA. CaTANAKCHE. ZwaNGKRAUT.

Aubor mnohokwétý. Zákrow z lupenw mázdrowi-

tých, ninohoadých, stechowitých. Ježle ploché, tepe-

nitochlupaté. Gnélkowá raménka krátká, skoro wejoitá.

[Nažky ihovvité, bezzobanné, brázdnatopétihrané
,
pi-

tlaené šttinaté. Ghmýr ó— Iplewý, dlauhý, plew nejdé-

le zakonitých, stejných, zaubkowaných.
P. modrá. C. caerulea Li>z. ham, 1. 6ó8. yi I. Schk.

t. 226. Malá bylina sesamoides Mat. Wel. 'i 35. Tolitlik.

Koen mnoholetý, wetenowitý, wypauští lodyhu píman,
dole na dlauhé wtwe rozdlenau , I—2stewínau, o-

blau, jako listí srslnaiau ; listv koenowé a dolení lody-

howé stídawé, w apík kídlatý zaužené, árkowité ne-

1)o prolisené vikroji dlauhými , rozewenými, kopina-

tými, odlehlými, lodyhowé hoení sedawé, zponenáhla

se umenšující ; aubory na konci prodlaužených wtwí,

šupinami drobnými, lupenm zákrowowým podobnými
opatených, ojedinlé ; zákrow asi ^\k dlauhý, lupenw
stíbrn lesklých, wejitých se žilau w hrot wybíhající

;

koruny modré. — W Ewrop stedomoské na pahrb-

cích skalnatých.

W zaliradádi ozdobdu.

Gakanka. Cichorium. Wegwart.

Aubor mnohokwtý. Zákrow dwojnásobný : wnšný



9*^

krátký, asi .Miipenny, wnitrní dlauhý, asi (S—Slupenný.
.le/.Ie plocliaunké, bezplewé, nkdy skrown bukowa-
nolíopcnifé. ^ažky obwejcité, písmaknuté, prauhowa-
lé, lysé. Chinýr ze šupinek nejkralsícli lupauakých, hoj-

ny cli^ 1— jadých.
6'. obecná. C. Inlybus Lín. Blak. t. 183. PUnk 1.

226. Slurrn f. 6. Hayn, 2. ^ 24. akanka Mal. Háj. 127.
•— JFel. 148. Cekanka. Koen mnoholetý, welenowiý,
dlauhý, wtevvnatý, mnohohlawy ; lodyha piíniá, 1— b'

wysoká, od dola odsiálowétewnalá , brázdowaná, jako
lislí krátce nirtnalá nebo prílysá ; listy stídawé, koe-
nov\é \v rži rozpostavvené, k zemi pitlaené, podlauhhS
w apík obraubený zaužené, chobotnalo- nebo proti-

etnokracouiié : úkrojw nestejn zubatých; listy lody-
lunvé podlauhlokopinaté, poloobjímawé, choboinatozu-
bale, podkwtní z dola širšího, skoro objímawého kopi-
nalé, nejcelejší ; aubory úžldbíkowé

,
podwojné nebo

pomnožné, sedawé nebo stopkaté, 1— J^/j" široké; zá«

krowu lupeny obdáln žláznatochltipat^, wnšnych .S

odslálwh a podhnulých, sotwa zdélí polowikv wnit-
ních ; kwly swile modré, ídko erwenawp nel)o bílé ;

chmýr mnohokrát kratší nežli nažka. — Podlé cest, po-
lí, na místech neobdlaných, suchých po celé Ewrop,
nyní také w Americe sewerné. Kwte w lipnu až do
záí.

Koen dnžnat5', hok^, mléka plnj w lékastwf se potoJitije.

Též jest lilawníiu surogatfiii káwy a slow«* cikorie. K tomu cli sází

se 11 iiinožslwf a rostlina sjízfná jest wyšší, lysejSÍ, listí korfnowélio

ncrozdelenélio, toliko zubatého ; listí iniadýdi pískem obhrnowaoét
zltlfdlé jí se w salátu.

. št^rbák. C Endivia Lin. Blak. 1. 378. Plenk I.

.^Sl. Štrbák Mni. Háj. HG. — Wel. 148 Endywie. l»o-

dobá se pedešlé, liší se ale wtwemi sem a tam zpro-

hvbanymi, listím koenowým nerozdleným, docela lysým,

lodyhowým širokowejilým, objímawým, a chmýrem to-

liko 'ikrát kratším nežli nažka. -> W Lewantu. Kwle
jako pedešlá.

U níÍK s;izí se w zaliradácli a potebuje na salát. Sázením dá-

wá trojí odrodek n) s listím koeDow>m cel^m užším anebo ŠirSíni,

p\ h takowjmtéž kadeawjm, y) s wyS(ptan5m.

Prasrkník. IIvpocharis. Ferkelkraut.

Aubor mnohokwlý. Zákrow wejitopodluhowaiy
nho pizwonkowitý z lupeniiw stechowitých. .ležle tS

[)lewami kwly dole objímajícími. INažky lysé, osirobra-

dawinaté, hned wšecky bezzobané, hned nkteré. Chmýr
60
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dwojady, álélin wnšnj^ch kratších, wnilrních delších,

perowiiých.

S. plchy. H. glabra Lin. Fl. dan. t. 424. Lam. t.

646. /. 1. Curt. lond. 1. 14ÍÍ. Schk. t. 225. Koen letní

tence wíetenowitý, hndý, wypauslí nkolik lodvh V2— 1-

slíevvín}ch, píniých nebo skoro uzstaupaw'}ch o má-
lo lislw a wlwí ; listy korenowé ohwodeni kopinato-
podlauhlé, kracowité nebo chobotnatozubalé, lysé nebo
srstnaté; lodyhy llisté nebo nahé, utewnate nebo je-

dnoduché ; stopky njalíko wzhru tluslnaucí, Jauborné,
dosti dlauhé ; zákrow lysý z lupcninv welmi nestejných,
kopinatých , niázdrowil obiaubených , tupých ; kwty
žluté; nažky hndoerné, pokrajní bezzobanné, pro-
stední se zobanem nažky delším, dole hndoerným
W Ewrop na rolích písitých. Kvvte w erwnu až do
srpna. ©.

Plewnatec. Achyrophorus. S.chweinsalat.

Wšecko jako u prasenníkw, chmýr ale jednoadý*
P. .hlamatý. A. macuiatus Scop. Ilypochaeris macu-

laaZiw. FL dan. t. 149. Sch. 225. Hayn. G. t. 4 3. Koreo
mnoholetý, wielenouitý, kolmojdaucí ; listy korenowé wa-
jenopodlauhlé, iídkosrstnaté, pícelé, bu drobnji bu
aullejl zubaté, nejtupjší nebo oslraunké ; lodyha oblá,
1— 1*/2Stewíná, pímá, prauhowaná. srstnatá, jednodu-
chá nebo rozkladitomálowtewná, nahá nebo listem ko-
pinatoárkouilým opatená: aubor konený, IV2" širo-

kým zákrow tuhými chlupy šerpiwý : lupeny wnšné,
dwakrát kratší vvnitních ; kwty žluté na konci ozube;
nažky wšecky zobanité. — INa lukách sušších po celé
Ewrop prostední a sewerné. Kwte w lipnu. "^

.

Na a kwufy drulidy w lékáriiúcli iliowali {herba costi) a kw-
ty infsto jirhowýil) potebowali.

Pampališka. Leontodon. Lowenzahn.

Aubor mnohokwtý. Zákrow pístechowitý, lupe-
nw totiž wnšných kratších, I— jradých. .íežle nahé,
lekovvané nebo u proéled Iepenilé. Nažky oblé, prau-
howané, napí swraskalokolcalé, stejné, králkozobanné,
zobanem zponenáhla se ztenujícím. Climýr .vojadý,
ze šttin wnšných kratších, chIupowi(ých, nemnohých,
woitnítíh perowilýcli dole mázdil rozšíených.

P. inr(na/d. L. hispidum L///. Curt. lond. 2. t, IGl.

Apargia hispida HoJf)n. Schk. t. 220. Uedypnois Engl.
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hol. t. 5S4. Koen mnoholetý, nkolikohlawy, nircasatý;
listy kocnowé podlauhld anebo kopinaté, \v apík kí-
dlatý zaužené, nileji hlaubeji chobotnalozubalé, chlu-

py na konci widlikowatjmi mrtnaté; slwol prodlau-
zený, zwýii prstu nebo pídi, oblý, prauhowaný, dole a
nahoe nirtnalý, u prostedku piiysý; aubor ojedinlý,
pímý j zákrovv chlupy jednoduchými srstnatý : lupe-
nw kopinaloárkowitých , wnšných tikrát kratších

;

koruny žluté; nažky kolíkowané. — Na lukách a pa-
stwinách, obzwlást wyšších, po celé Ewropé. Kwte w
lipnu a srpnu. '4-.

Smetanka. Opokina. PfaffenkOhrlein.

Aubor ranohokwetý. Zákrow obhomolowiiý, la-»
dý z lupenw kopinatých, zakonitých a wedlejších we-
pod nmohých. Ježle nahé. [Nažky podluhowalé, oblaun-
k, obak píztenenc, na pi swraskalaunké. Ghmýr 1-

adý ze šttin špinaw blawýeh, nejdoleji mázdrovvité
rozšíených.

S. podziímií. O. autumnalis Dccand, Leontodon au-

tumnale Lin. Iledypnois autuninahs E7igl. *bol. t. 830.

Apargia autumnalis Hojfm. Sclik. t. 220. Koen mnohole-
tý, tlustý, jakoby pekausnutý, mrcasatý, iindoerný
wypauští malý trs; listy koenovvé obwodem podlauhlo-

kopinaté, vv apík kídlatý zaužené, wyštrbenó : úkro-
jw odstálých , árkowitých , celých anebo opt wy-
štrbených, nebo chobotnatozubaté nebo zubaté, nejly-

sejší; stwoly wzstaupawé , zwýší prstu nebo stewíce,

oblé, prauhowané , nejlysejší, nahoe wtewnalé, pod
wtwemi a nahoe pod auborem šupinaté, ojedinlé,

lysé nebo pýité, auborvv nkolik (2— 7) na stopkách pý-
ilých ; kwty žlutej chmýr sedawý ze šttin chlupatých.

— Na lukách a paslwinách Ewropy a Sibirie. Kwte w
lipnu až do podzimka. '4-.

KOZÍBRADA. TrAGOPOGON. BoCKSRART.

Aubormnohokwptý. Zákrovv Iadý, z 8— KJ luj)eninv

nejdoleji srostlých, pak ohnutých. Ježle nahé, uhkowa-
né. Kwty pokrajní asto paprskující. Nažky beznožicné,

dlauhozobanné. Chmýr mnohoadý, perowitý zo šttin

stejných, pírohowitých, patera na konci nahých, delších,

K. porolistd. T. porriíblius Liii. Jacij. rar. t. 212.

Fl. dun. (. 197. Engl. bot. t. 638. Sclik. t. 212. Koen
lelní neb ozimý, liolníkowitý ; lodyha pímá, 3— istre-

GO*
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vvíná ncLo wyšší , netcwnatá, jako ostalni díly lysá ;

listy z dolejska širokého, objímawého ('{írkowiiokopinalé,

dlauhozakonité , nejcelejší, pímé, tuhaunké, ploché;
aubory ojedinlé, konené, nahoe docela ploché ; stop-

ky wzhru tlustnaucí, kejowité ; zákrow Hlupenný, delší

kwtw nachowé fialowýrh ; nažky pokiajní drobnošupi-
naté uzlalé, asi zdélí zobanu niowiiého. — W Lewantu
a w Ewropé jižné. Kwéte w erwnu až do srpna. O.

Rostlina na zabradácli se sází |)ro koen jedlý.

K. laucní. T. pratensis hin. Bull. herb. t. 209. l.am.

t, 640./. 2. Engl bot. t. 43 í. Plaik l. 589. Podobá se

pedešlé, má ale listí pikýlalé, obyejné eabité, dlau-

hozakonité, s koncem nékdy podwinutým ? stopky oblé;

zákrow lupen 8 nad dolejškem na pi wtlaených,
^.délí nebo maliko delších nežli jazýky na konci uaté,

ist žluté ; nažky pokrajní uzlalošerpiwé, zdélí zobanu
swého niowitého. — Na lukách w Ewropé. Kwéte w
erwnu a lipnu. ^

.

Koen a mladistwé rostliny tu a onde jsaii pokrmem oblíbe-

njni. Poslední j)riprawiijí se jako clies (špargl).

K, ivýchodní. T. orientalis Lín. Též pedešlé po-

dobná ; lodyha, listy jakož i zákrow klkatoplsnaté, kw-
ty delší zákrowUj nažky pokrajní šupinalomékkoostenné,
delší zobanu. — Na lukách Ewropy jižnjší.

K. eitá. T. undulatum Jacq. rnr. t. 158. Kozílirada

Mat. IVeL 164. Též podobná pedešlým a obzwlášté

launí ; nejlysejší ; listy árkowiié, nejcelejší, eabité,
a na konci swinulé; zákrow 8— lOIupenný, zdélí nebo
málo kratší korun tupých, semenonosný sehnutý ; nažky
pokrajní šupinatobradawinaté, co zoban dlauhé. — ^^a

lukách a paslwinách w Cechách, Uhích, okolo Astra-

chanu, w Kapadocii. Kwéte téhož asu.
Ta a p«*deslá potehnjí se jako kozíbrada lancní, akoli

nižádná jicii nascliwál se nesází.

Sadíbkada. Geropogon.

Aubor mnohokwétý. Zákrow Hlupenný, Iadý, kwé-

tw delší. Ježle se šupinkami chlupowitými na stran
wnéšné podlé kwétw stojícími. Nažky wálcowilé, nej-

déleji zobanilé, prauhowané, w paprsku stálé, w teri

padawé. Chmýr w paprsku asi z 5 plew auzkých, za»

konitých, pilkowanýrh, w teri ze štétin nejmnožších,

Iadýeh, dlauhopeiých.
S. lysá. G. glaber hin. Jacq. h. vínd. t, 33. Schk. 1.

213. Zelina nejlysejší jméním docela podobná kozíbra>



d Itiuné. Koen welcnowitV ; lodjlia puiá, I — H/zslre-

wícriá, jednoduchá nebo wiewnatá ; listy sedawé, >!rí-

ddwé, z dolejška širokého dlauze árkowité, žláhkowiié,

nejdolfjší objímawé, 'oslalni ale jenom dopola ; auboiv
ojedinlé, na konci stopky nahoe ztlustlé, duté, pod
samým auhorem ztenené a tu pjlrilé; korunv bled
crwené ; chmýr náryšavvý. — W Ewrop a Africe sle-
domorské na rolích. ©•

Aiibory toliko jedno ráno rozwitó ziistáwají, pak na wždycky
se zawrau, až pak semeno wy])adá.

KlepCCKA. UROSPBRftlL'M. ScHWRlFSAMB.

Zákrow zwonkowitý z lupenw 8 jednoadých, do-
le w trubku bakowitau srostlých. Ježle bezpiewé, cldu-

patotepenité. Koruny na konci trubky a dole u kraje

chlupaté, Kažky beznozine, mkkoostenné, smáknuté,
zobanité zobanem nejdelším, dutým, dole nalauklým a

ode kle brániókau oddleným. Chmýr 1 ady : šttin slej*

ných, perowitých.

K. obcnd. U. Dalechampii Desf. Arnnpogoo Dale-
champii JfíUd. Tragopogon Dalechampii Ltn. Gaert. t.

159. f. 4. Hieracium magnum Dahch. lugd. 569. /". 1.

H. sulphureum Bar. rar, t. 209. Koen ozimý, weteno-
witý ; lodyha pímá, 'íistrewíná, njálovvtewnatá, pímá,
jako listv huhaiošerpiwá ; listy bu wšecky kracowité,

bud' toliko dolejší a tenkrát jsau hoejší obwejilé nebo
podlauhlé ano i kopinaté, ostré, po kraji, ohzwlášt do-
le, zubaté nebo celé, lodyhu dopola objímající: kraj

listiiw kracowitých celý nebo wice mén zubatý ; z

konce wlew wynikají stopkv dlauhé, tuhé ojedinlé,
jednoauborné , pýilošerpiwé ; aubor asi I'-/' široký;

kwty žluté, na konci erwené, sušením zelenající ; zá-

krow pýitoaksamitný : chmýr náryšawý. — iNa polích^

winicech po Itálii, Gallii jižné a Hispanii. ^.
Mladistwau jedí 8 jinNuti zelinami 4su ziuiuílio w te|)l5iíi

konioúdi.

HaDÍMORO. SOKZOHERA. SCHHARZWURZ.

Aubor mnohokutý. Zákrow stechouiiý. .lezle na-

hé. Nažka beznožiná , bezzobanná, (ídko zobanitá),

dole pobon pupenaiá. Chmýr mnohoadý, perowiiy,

ídki> šerpiwý.

//. nízký. S. hunkilis Lin. S. lanata Sihrank. Koen
mnoholetý, dustý, dlauhý, nkolikohlawý; lodyha príoiá.
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zwfši prstu nebo pídi, oblá, wlnatá, o 1 — S listech slí-
dawých , obdálnýoli , kopinalocárkowitých, o I— 3 au-
borecli ; listy koenowé apíkalé, podiauhlé, kopinaté
nebo árkowitokopinalp, nejostejší, po kraji trocliu e-
abalé, po ástre íapjku dolejší obak a žilách winaté,

pak krom na apíku olysající, •>— 4" dlaubé, asi l" ši-

roké ; aubor dost weliký : zákrow wlnatý, pak olysající,

dwakrát kratší kwelw : lupenw wnšných wejitokopi-
natýcli ; koruny bled žluté, uaté. — Na lukácb wlh-
kých Ewropy a SiLiirie. Kwte w kwtnu a erwnu. ^.

Koín zahoklý potebowali co lék wycišfující a otwírajicí.

//. obecni/, S. hispanica Lin. Blak. t. 406. Plenk t.

r>92. DiissclcL 1. /. 7. Scorzonera Mat. Wtl 324. D.
Koen dlauhý, wretenowitý, jednoducbý, dužnatý, wn
erný, u wnit bílý, na konci uprynatý; lodyha pímá,
2—Sslewícná, jednoduchá nebo wtewnalá, zmládí pa-
wuinowlnatá ; listy stídawé , podiauhlé až kopinaté a

árkowité, wíce mén zaubkovA^ané, zakoníte, lysé, ko-
enowé vv apík zaužené, lodyhowé žlábkowiié^ objímá-
wé ; aubory ojedinlé na koncech wtwowých ; zákrowy
dwakráte kratší kwlw: lupeny wnšné 3iihlo\vejilé,

wnitní wejitokopinalé, wšecky ostré ; kvvty ist žlu-

té ; nažky pokrajní autle mkkoostenné. — W Ewrop
jižné a tu i onde w prostední na lukách laných. Kw-
te \v erwnu a lipnu.*!!,

•Sá/Í se na zaliradádi pro koen jedlý. Jindá ineli ji za wý-
boruý prostedek proli usfkniití liadíuui.

H. lahodný. S. deliciosa Guss. Koen mnoholetý,
bulwowatý, podlubowatý; Jodvha jednoduchá nebo nej-

doleji wlewnatá : wlwí lauborných : lislv árkowité,
zakonilé, ploché, lysé, dole maunatopíplsnalé 5 lupe-

ny zákrow^owé nejlysejší: wnšné širokokopinaté , o-

straunké, pitlaené. — Po pastwinách chlumních na Si-

cílii blízko Palerma. ^.
Koen rozdílným zpsohein do cukru /;adlaný jest chuti pe-

laliodné a obcerstwující a tudjž íjiciliauúm welnii oblíijený,

IJoKYC. PlCRlS. BiTTERKAUT.

Aubor mnohokwtý. .ležle nahé. Zákrow 2adý :

lupenw wnšných krátkých, asto odstáwajících. ÍNažky

oblaunké, dole a nábore pízlencné, na pi swraska-

launké , bu se zobanem tikrále kratším bu žádným.
Chmýr alespo w teri perowiiý, 2adý, ady wnšné
kratší, píwlasowitý.

H. jcslíábmkoinj. P. hieraicoides Lin, Engl, bot. t.
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lí}(j. Lam. 1. 6i8. y. 2. Crcpis hieiacioides Lajn. Koen
ozimý; lodyha 2sli'ev\íná, pímá, wetewnatá, oblá, prau-
howaná jako lislí inrtnatá, nahoe pilvsá ; hsty podlau-
hlokopinaté, zubaté nebo pííclioboinalé, nejdolejší dole
ztenené, poloobjímavvé, prosliední a hoení dole ufalé

nebo šípowité a poloobiímawé; aubnry konené, dohro-
mady dlající chocholík konen) ; zákrowu lupeny wnes-
né odsláwaiící, na hbetu šcrpiwé a pímrtnaté, po kraji

lysé, jakož i nniíní kopinalé, ostré; kwly žluté, ja-

ryky skoro 2krát delší trubky ; nažky pod chmyrem
skrené, píbezzobanné, autle napi swraskalé. — !Na

místech neobdlanych, podlé cest a Icsw, po celé Ewro*
p. Kwte w lipnu a srpnu. "4-.

LocYKA. Lactuca. Lattich.

Aubor mnoho- nebo málokwtý. Zákrow wálcowiiy,

slrcchowitý, 2— 4adv, rad wn^sných kratších. Jcžle na-

hé. Nažky smáknuté, bezkídié^ náhle w zoban niowitý
prodlaužené.

L' zahradili. L. satíva Lí/í. Blak. t. 58. Plenk 1. 591.

Hayru 7. t. 30. Locyka zahradní Mul. Háj. 123. h. 124.

— IVeU I". Koen letní, tence wctenowitý ; lodyha

pímá, I—2stewíná, lysá, na wétwe wztycné, chocho-
linalé rozposlawené rozdlená ; listy lysé, po hlanni

žíle wezpod šttinaté nebo bezbranné, zaubkowané, do-
lení sedawé, obwejilopodlauhlé, nerozdlené nebo kra*

cowit protisené, hoení ddlejškcm srdiiostelowitýna

objíniavvé, nejhoejší a podkwlní zakoníte, násob-
né ; aubory na lat rozšíené, chocholikowilé , nahoe
rowné ; kwly bledé žluté; nažky obak óprauhowé,
swtle ze žluiawa hndé nebo šeré, zdélí nebo kratší

zobanu swého bílého. — (Nepochybn pwodn roste w
Indii wýchodní, nyní ju) celém swét se sJzi. Kwte w
lipnu a srpnu. O.

Od in-jtláwDjiífli íasíiw se »'i7.í, a jí s«; ro Zi'l<-.i n:«i ol>)í«'j-

nji ale za salát (l.láwkowý, kolowratský). Sfáwa její inlékowitá,

/hustla, potrebiiie se w lékaství co lék weliiii mocný, jelikož jako

opinin uspúwá a l)ol<>í(i iikoiiije.

Sázením tolikolet5in proinnila se w lanožstwí odroilkúw.

/>. lesní. L* Scariola ÍJn, Hayn. 1. /. iC. Diisscldl

43. t. 8. }Vaym. 2 (. 127. Locyka lesní Mat. Háj. VM.
— //W. lóS. Koen lelní nebo ozimý; lod\ha wziyená
3 — Gsteníná, nahoe latonit rozwlwen^\ ; listy kolmo
zurácené, po hlawní žíle na rubu šllinuié, wcjilopo-

dlauhlé, ostré, dole slelowité, hrolnalozubat, prolisé-

i
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nokracowité, ídko nerozdlené, bled zelené, nasiwéiéf

aubory rozpostawené w lalu jehlatcowilau ; kwety bled
žluté ; nažky nahndle šeré, obak í)prauhowé , ern
obraubené, na konci šllinkowanopýMté, co wlaslni zoban
bílý dlaubé. — iNa místech neobdlatiých podlé zdí, cest

w nejwtším dílu Ewropy. Kwte w lipnu a srpnu. O.
Míwá se za následující, což muže býti na škodu, protože

innolieui iitén jest mocna.

L. jedowalá. L. virosa Lw. Schlc. t. 217. Hayn. 1. t.

47. Diisseld. \. t. 22. Welmi podobná ku pedešlé, liší

se ale, že má listy dolení rownowážné, tupé, nerozd-
lené nebo chobotnaié; nažky erné, dost širokoobrau-
bené, na konci pod zaátkem zobanu bílého lysé. — (Na

místech wyšších, skalnatých Ewropy jižné a prostední.
Kwte w lipnu a srpnu. O.

Celá rostlina na|)inSna jest šfawuu mlékowitau bílau, ninohau,
ostrohokau, máiniwau, kteráž nejuienšíiii dotknutím z zákrowu se
prýStf. Z nati Cerstwé kwStaucí dlají wýtah jako opium auiuliwý a
w lékastwí užitený.

Radyk. Guonorilla. Knorpélsalat.

Aubor chudokwtý, wálcowifý. Zákrow 2t^adý, lu-

peny pitlaenými , krátkými obklíený. Ježle tsné,
nahé. Koruny trubka na konci mrtnatá. Nažka oblá,

bezkídlá, na konci šupinat mkkoostenná : šupin nej-

hoejších asi 5 skoro kalichu podobných, mezi nimiž
wyniká zoban dlauhý, tenký. Chmýr chlupatý, mnoho-
ady.

R. prahialíj. C. juncea Lin. Gou. ill. 1. 64. Jacq.anst.

t. 427. Schk. t. 218. Koen ozimý; lodyha pímá, 2— 3-

stewíná, kiwolaká, prutnatowtcwnatá, oblá, dole št-
tinatomrtnatá ; listy koenowé kracovvité , lodyhowé do-
lení obwodem kopinaté , chobolnatoprotisené, lioení
árkowitokopinaté nebo árkowité, zubaté; aubory 2— 6,

hromadné, poboní sedawé anebo krátce stopkalé na

krátkých wtwikách , a dohromady dlající klasy na
wtwich ; lupeny zákrowowé árkowité, blanowiie obrau-
bené ; kwty bled žluté ; nažka špinaw rusá, ukone-
ná .í šupinami árkowitými: zoban delší nažky, chmýr
blostný. —

• Na místech neobdlaných, škrobotinných
po Zwrop celé a w Sibirii altajské. Kwte w lipnu a

srpnu. T^-.

Koen druhdy potrebowali proti plynutí l>íiHia a usrknutí lia-

dímu ; w jižnýrli krnjinárli prýští se z nlio mléko ostré , na wzdu-
cliu tulioaucí. Mladistwau jedí bu waenau bu zu salát.
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PlkSka. Taraxaclm. Luwenzahn

Aubor nmohokwtý. Zákrow dwojradý : vvnšný z

lupenvv drobných, piiladenýoh, odstálych anebo pod-
bnutých, wnitní z jednoadých, pímých. Ježle nahé.
iNažky podluliowaté, praužkowané, po praužkách mkko-
oslenné nebo na konci trníkovvan, w ^oban dlauhý
prodlaužené. Chiuýr chlupatý, mnohoadý.

P. obecná. T. Dens leonis Desf. T. olíicinale fFi-

ther. Leontodon Taraxacum Lín* Bull. Iierb. t. 217.

Schk. t. 219. Hayn. 2. t. i. Pleska Mat. Háj, 128. Mat.

TFel. 150. Pampeliška, pampališka , smetanka. Koen
mnoholetý, wetenowitý, koltno wnikající, sedoerný ; li-

sty toliko koenovvé w rži rozložené a položené též i

pímé, obyejn lysé, ideji pýitošerpiwé, obwodem
podlauhlokopinaté nebo árkowité, prolisenokracowité
nebo celé, zubaté nebo nejcelejší : úkroje kracowitých

nejostejší, nahoe zubaté nebo celé i stwol ojedinlý
nebo nkolikerý, oliyejn po sob wzslupující, oblý, wl-

natý, dole nebo docela olysající, o jednom auboru dost

welikéu), žlutértí, medem slab wonicím ; zákrow lupe-

nvv árkowitých, wnšných podhnutých anebo odstá-

lých ; nažky árkovvitoobwejilé, praužkowané, na konci

šupinat mkkoostenné, praužkw wnšných od dola swra-

skalých, hnd zelené, wšak také nahndlc rusé, zeíené,

anobrž i erwené. — (Na lukách nejrozdilnji wysokých
po Ewrop, západní Asii, sewerné Africe. Kwte w du-

bnu až do jesen. '^-

.

Koen sáwuatý jakož i na iiifiže se za salát jísti ; sfáwa též

i koen sudiý w lékastwí se potebují.

Smetanník. Barkhausia. Barkuausie.

Aubor nmohokwtý. Zákrow listeny obklíený
nebo ídko pístcchowitý. Ježic nahaunké nebo chlu-

patotepenité. ^'ažkv bezkidlé, oblé, hned wšecky

jined toliko stední w zoban dlauhý zponenáhla ztenené,

pokrajní hned s krátkým zobanem, hned bez nho.
Chmýr mnohoadý, chlupatý.

S. smradlawi'i. B. íoetidd Decand. Crepis íbetida

Lin. Engl. bot. /. 837. Koen letní, tenkowclenowiiý

;

lodyha pímá, oblá, prauhowaná, srslnatá, listnatá, na-

hoe wtewnalá ; listy pýité nebo srstnaté, kratcowiie,

w apík kídlatý zaužené, hoení kopinaté, dole hlubo-

ce stíhané ; auborv ojedinlé, na konci wtwí díw roz-

wilí nachýlené, pak pímé, doít wcliké ; listeny ili iu«



9df;

pny zákrowu wnradé prillaoné, kopinaté, rlwakráte

kratší nitroadých, též kopinatých a také na zádech srst-

natých chlupy na konci žláznalýini ; kwéty žluté, dva-
krát delší zákrowu wnitního ; nažky pokrajní se zoba-
nem kratším zákrowu, wnilní s delším. — Na místech
neobdélanych, polích Ewropy jižné a prostední. Kwt?*

te w erwnu až do srpna. 0.
Na wydáwá zápacli horkými mandleini : jiní píirownáwají jej

ke kozlowin.

Škarda. Crbpis. Pippau.

Aubor mnohokwélý. Zákrow dwojnásobný, wnilni
I ady, wnšný krátký. Ježle bezpiewé. Nažky oblaun-

ké, bezkídlé, zponenáhla w zoban ztenené, Chmýr
chlupatý, blostný, mkký, ninohoadý.

iS". ozimá. C. biennis Lm. Engl. bot. t. Ii9. Gaert.

t. 158./. 8. Schk. t. 222. Koen wtewnatý ; lodyha

pímá, I—2stevvíná, od dola wtewnalá, oblá, prauho*
Tvaná, nejdoleji ídko mrtnatá nebo docela lysá; listy

koenowé a dolení w apík zaužcné, zubaté nebo kraco-

wiioprotisené : úkrojw nejodstálejších, po hoením
kraji celých, zubatých nebo stíhaných, ostrých, milna-
tých, hoení sedavvé, píobjímawé, ploché, kopinalé, do-

le protisené nebo zubaté, nejhoejší árkowilokopinaté,
nerozdlené ; zákrowu lupeny wšecky podlauhlokopina-
té, tupaunké, šcdopýité, wnšné odstálé, wnitní na

hbetu mrtnaté nebo nic, na wnitním powrchu píhed-
wábnochlupalé; kwty žluté; nažky na konci tenší, o 13

praužkách. — Na lukách po Ewrop hojná. Kwte w
kwtnu a erwnu. 5 •

MleCík. Zacintha. Warzenkohl.

^' Aubor mnohokwtý. Zákrow lupínky drobnými
obklíený, 8lupenný: lupenw po odkwtení na hbetu
hrbatých, tlustých, poddutých, wnšné nažky obsahují-

cích, na konci klímawých. Ježle nahé'. Nažky plocho-

smaknuté, bezkídlé, skoro klínowilé, w zoban nejkralší

ztenené.

M. hradawinnh'1. Z. verrucosa Gacrt. 1. 157./ 1.

Lapsana Zacintha Lí>í. Zacintha Mat. WcL 149. D. Ze-

lina lodyhy I—2stewíné, pimé, rozsochané, skoro ly-

sé; listy koenowé kracowité, wlewní árkowilokopi-
naté, pícclé, dole slclovvité; aubury konené nebo
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poboní, sedawe; kwly žluté, — W Ewrope a Africe
siredomoské, též w Taurii. Kwte w kwélnu a er-
wnu. O.

Druhdy jej potehowali proti wyraženináin a bradawicím ; we
wlasti oaf iiiladistwau jedí zA salát.

MlÉC. SoSCHUS. GlSSEniSTBL.

Aubor mnohokvrty. Zákrow stechowitý. Ježic na-

hé. Nažky stejné, bezkrídlé, smáknuté, bezzobané,
praužkowané : praužkw asto napí bradawinat mek-
koostenných. hmýr mkký, nejblejší, mnohoadý, ze
šttin nejtenších.

M. hladký. S. oleraceus Un. Hayn. 1. t. 48. Schk.

t. 2ó6. S. laevis Vili Mlé hladký Mat. Háj. 125. b.— JVtl. 147. Koen letní, wetenowitý, mrcasatowtew-
natý ; lodyha pímá, J—4stewíná, oblá, hladká, naho-
e okolínocliocholíkonii wlewnatá ; listy stidawé, ob-
wodem podlauhlé, tupé nebo ostré, lysé, mdlé, ídko
lesklé, kracowitoprotisené nebo chobotnaté nebo celé

a wsecky zubaté zubami krátkými nebo prodlauženymi,
koenowé w rapík ztenené, lodyhowé taktéž apikaté,

dole ušaté, objimawéj aubory dost weliké ; zákrow nej-

lysejší; kwty žluté; nažky na pi swraskalaunké, na
bocích obak 3praužko\vé. — Na místech obdlaných, zcl-

ništíoh, rolích po celé Ewrope. Kwte w erwnu až do
podzimka. O.

M. oslrif. S. asper Vili. Hayn. I. /. 48. S. íallax

Wallr. M. ostrý Mul. H,[j. 125. — IVd. 147. Welmi
podobný pedešlému; koen wetenowitý kolmo wniká;

listí jeho býwá tužší, zuby po kraji w kolce prodlauže-

né, ucha zaokrauhlcná ; aubory dlají spíše latu ídkau;
zákrow též lysý; nažky ale smáknuté mají obak ti

praužky hladké, newrauÍ)kowané. — Hoste a kwte jako

pedešlý. Kwle w kwtnu až do listopadu. 0«
M. polní. S, arvensis Lin. Fl dan. t. 606. Též po-

dobný k pedešlým, od nichž se liší koenem plaziwým,

mnoholetým, zákrowcm a stopkami žláznatochlupatými,

nažkami praužkatýmí a napí swraskalými ; lodyha je-

dnoduchá, na konci chocholiená ; listy kopinalé, kraco-

wité nebo celé, lodyhowé dole srdité, nejhoejší celé.

— ÍNa polích s pdau hlinatau a wápennau. Kwte w líp-

nu a erwnu. 1^.

Wfecky troje nadepsané rody tii a onde, pokud jsríii mladistwé,

jedí waené a surowú za salát; též je potebuji w Ickastwí k roz-

edof Síaw.
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^f, ncjaullejší. S. tenerrinius Lín. yCeicKaih . ^Kol. t.

139. Pluk. alin. t. 93. f, W. Koen leLní neb ozimý ; lo-

dyha pímá, wlevvnatá, oblá, lysá, nkdy na koncecli

chlupaložláznalá ; lisiy koenowé podlauhlokopinaté, kra*

cowiloprotisené, zubaté, nejlysejší, w apík zaužené, lo-

dyliowé dole stelowiloušalé : uel) zubatých, rozmanit a

asto dwakrát wyštptané: úkrojw árkowiijch, nejly-

sejších nebo tup zubatých, po ose dol bžících anebo
apíckatých ; aubory chocholiené ; zákrowy pisnaté,

pak olysající : lupenu na hbetu chlupatožláznatých ;

nažky podlauhloárkowité, na dél arkowané, na píó
swraskalé. — Na skalách a zdech Ewropy sledomo
ské. O, 5-

Wlacliowé rádi jedí na iniadaii za salát.

JeSTRÁBNÍK. HlEttAClUM. Habichtskraut.

Zákrow wejcowiý, asto wálcowitý, z lupenw ár-
^

kowitých, tupých, asto zakonitých, ídko dwauíadýchi
nejastji mnohorad slechowitých, ídko bwných. .íežle

nahé, nejastji dubkowané: ubek kraje prodlauženého
w mázdru zubatau plewami nebo brwami. ^ažky obo'*;

né, praužkowané, nejastji kcjowiié, bezzobané nebo,

nejkratšeji žobanité, asto podlauhlé ili slaupowiié, nej-'

ideji wetenowité. Chmýr stálý, íiadý, ze šttin oby-

ejn špinaw bílých, kehkých, šerpiivých, pehusiých,
dole prostých.

J. chlupdek. H. Pilosella Lm. Fl. dan. t. 11 10. Sliirm

/. 27. Chlupáek wlší Mat. IVcl. 340. Koen mnoho-
letý, rarcasatý, z jehož krku vvychází stwol jednoduchý,
pímý, nahý, lauborný, a mnoho wýbžkw polože-

ných, jalowých nebo kwtaucíoh, kteréž poslední wzstau-

pavvé a prodlaužené w stwol pímý, 1— 2— 3auborný;
listy obwejilokopinaté, ostré nebo tupé, na líci nasiw-
le zelené, ryšaw šltinatochlupaté, wezpod jakož i wý-

bžky a stwoly šedoplsnaté, a spolu ješt štlinatochlu-

páté ; zákrow krátce wálcowitý, šedoplsriatý, naryšaw-
le štlinatochlupalý a jako nejhoejší díl slwolu erna-
w žláznatosrstnalý : lupenw árknwiiých, wnadýcb
užších a kratších, semenonosných podhnulých ; koruny
žluté, wnšné wezpod se šmuhau nachowau. — INa past-

winách wýslunných, wyprahlých, na pahrbcích. Kwle w
kwtnu až do jesen. "4-.

\^jlÍ a koNu uuíioiklé drutidy |>roli £Íiiiui<:íiii |iolí°cl>owuli.
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J. zcdni. II. mrorum Lm. Slnrm J. 39 Koen
oddenku rownonážného mnoho mrcas wypaustjícího a

aslo nkolikohlawého ; lodyha príma, 1— P 2Stewírná,

pímá, oblá, plstí šed^u, nejdolejší, prchající pikrytá,
chlupatá: chlupw nad poiowickau ukonených ernau
žlázkau ; anobrž i chlupy nejwýŠL* také jsau erné ; hsty

po rubu a kraji (nékdy i líci) jakož i apíky narvšawé-
íe chlupaté, koenowé na apíku, co epel jejich dlauhém,
wejiié nebo kopinalé, písrdiiéj zubaté zubami žláz-

kau tuhau hrotii}mi, nad poiowickau pemalymi, pod qí

ale hrubšínu a nejdolejšími hlubáíini, nazpátek obráce-
nými, lodvhowý jediný, krátkoapíný nebo sedawý, nej-

ostejší; aubory chocholiené ; stopky a zákrowv z lu-

penw árkowiiých šedoplsnalé a chlupy žláznaiými,

ernými porostlé ; kwélv žluté ; nažky erné, prauzko-
wané. —: [Na skalách a zdech stinných po Ewropé. Kw-
te w lipnu a erwnu. "4-.

Jindá w lékastwí byl nžíwán.

PodhortC. Nabalus.

Aubor ó — 20kwtý. Zákrow 8— lOlupcnný, liste-

ny nejdoleji obklíený. .ležle nahé. Cnelky z trubky

prašnikoué daleko wen néjící. Nažky podluhowaté, pi-
wálcowité, brázdowané, lysé, na konci uaté. Chn)ýr

innohoadý, ze šttin tuhaunkýcl), šedoerných, šerpi-

wvch.

P. hadomomý. N. serpentarius Hook. Prenanlhes

serpeniaria Piirsh bor. am. 2. t. 14.. Ilarpalyce serpen-

taria Don. Bvlina ; listy zubaté, drasné, koenowé dlani-

tochobotnaté, lodyhowé dlauhoapíné, chobotnatoproli-

sené, pítrojlaloné : laloku prostedního .Sdílného,

nejhoejší kopinaté ; hrozny konené, skoro latowité,

krátké, nachýlené; zákrow Slupenný, kwtúw 12 bletlé

rachowých obsahující. — W Anícrice sewerné na

wrších z VVirginie až k jezeru hudsonskému. Kwéle

w srpnu až do íjna. '4-.

Koen wýborný prostedek proti nSknutí hadíma.

P. hlinoUul^. N. Fraseri Decand. Prenanlhes alba

ElUot. Bylina ; lodyha pímá, wétewnatá, ídce pýilá

;

listy lodvhowé na tré klané, zaubkowané, píbrwiié, w
apík sbíhající, dolení srdité, hoení dole klínowité,

nejhoejší podlauhlé, stíhanozubaté ; hrozny sméstnané,

a w latu rozpostawené ; zákrowy wálcowité, 8lupenné,

ídce pýíkaté, z kwétw 8 z hlinožluta bílých; chmýr
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rusý. — W Karoliru; jižné, Wirginii, Pensylwanii. Kw-
te w lipnu a srpnu. T^.

Koen btilwowitý, uejhoCejsí, potebuje se jako pedešlý.

MlEíWEC. fllULGEDlUM. MlLCHDlSTEL.

Aubor lunohokvvétý. Zákrow s listeny stccho-
wilými. .Tezle nahé, dubkowané. Nažky lysé, smáknu-
té, asto obak žilnaté, nahoe ztenené w zoban jinak

nažce podobný, krátký, lluslaunký, na konci vv misku

brwitau rozšíený. Chmýr í- nebo máloadý, ze šttin

šerpiwých, špinawých anebo bílých.

M. Jloridský. M. floridanum Decand. M. lyralum

Cass. Sonchus floridanus Lm. Bylina lysá; lodyha pí-
má, nahoe latovvitá, nánachowá nebo násiwá ; listy lody-

howé apíkaté, kracowitowyštptané : úkrojw nemnohých,
chobotnatozubatých, koneného trojúhlého, ostrého j la-

ta pímá, béwná ; aubory drobné, modré. — INa místech

stinných podlé cest Ameriky sewerné. fíwte w lipnu a

srpnu. 5'
Korea hoký proti ušCknutí hadímu.

ád 126.

MORALOWITÉ. GOODENOVIEAE.

Kalich s wajeníkem srostlý, ídko prostý: kraj

3—ódílný anebo nepatrný. Koruna z ústí kalichowé-

ho nebo (jestli kalich prostý) ze dna wyniklá : kraje

Sdílného, 'ipyského, ídko ipyského, trubky po jedné
stran na dél rozštípnuté : uštw w paupti asnatochlop-
nitých. Tyinek o, od nlky a koruny oddlených,
s plátky stídawých : nitky^ prosté, prašníky prosté ne-

bo srostlé, 2pauzdré. Wajeník 2pauzdrý, ídko 1—4-

pauzdrý, mnohowajený. Cnlka 1 ; blizna celá nebo
2Ialoná, obklíená rauškau blánowitau, išowitau. Plod:
tobolka 2— 4pauzdrá, 2chlopná, mnohosemenná, ídko
oech. Semena bílenatá, ídko bezbílená. Kel osowý,
rowný, koínku dojeního.

Poloke, byliny wodošfáwné. Listy stídawé, jednodudié, ce-

lé nebo ídko laloCnaté, bezpalisté. Kwety obojaké, nepravidelné,
úžlabíckowé nebo konené, rfizuoadé.

Do tolio adu náleží wíce 130 rodiiw (w 10 pokoleních), iicliž

nejwfoe na Nowéin Hollandu a jižném konci Afriky pebýwá, uejménu
mezi obratníkoma Oceánie á Ameriky.
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ROZKYBULB. GOODENIA. GoODENIB.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé , kraje 41a-

lonéiio. Koruna 2p);slvá , trubky rozštípené. Tyi-
nek h, prostých. Cnlka jednoduchá *, blizna dutá, br-

witá. Tobolka nejaslji 2pauzdrá , semen mnoho, smá-
knutých.

/?. wejitá. G. ovata Smitli. Vcnl. cels. i. 3. Bot.

rep. 1. 68. Cav. ic. t. 52G. Ke 2sleníný, wetwí pí-
mých , tyrhraných

,
píjednoduchých , zmládí bélawé

poprášených ; listy slídawé, apíkaté, wejité, drobn
zaubkowané, lysé, píšerpiwé, na rubu bélawé : apíky
dole se snazkem chlupw ryšawých; kwty na hroznech
malých, ižlabíkovvých, sochatých anebo roztrojcných

;

kalich nahranatlý, s ušty šídlowilými; koruna ryzá, pi-
pewnéná vv ústí kalichowém, trubky krátké, uštuw po
kraji tepenitých ; nitky oblaukowilé, prašniky ukone-
né nkolika chlupy krátkými; tobolky árkowité, 2chlop-

né ; semena mnohá, slechowitá. — Na INowém Hollan-

du a Diemensku. "^f

MORAL. SCAEVOLA. ScAEYOLA.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé. Koruna nálew-

kowilá : kraje na patero klaného, trubky na dél rozštíp-

nuté. Tyinek ó. nélka na konci tlustá; blizna chlu-

patá, bakowitá. Oech s peckau o 2 pauzdrách Ise-

menných.
M- obecný. S. taccada Roxb, Lobelia taccada Gaert,

e. 25. y. b. L. Plumieri Burm. ind. 186. Buglossum li-

loreum Rumph 4. t. 04. Ke welmi wtewnatý, kmenu
krátkého, asi co rameno ilusiého ; listy smslnané, 12

dlauhé, 3* 2" široké, wejité, dužnalé, žlutawé, zelené, o

sebe tené šustící ? kwty bílé, u wnil trochu wlna-

té , ižlabíkowé , na stopkách sochatých; owoce po-

dobné hlohvníu), kalichem wnené, brázdowané, bí-

lé, dužnaté, s peckau na powrchu nerownau, 2semen-

nau. — INa pomoí Indie wýchodní a INowého UoUandu.

Kwte w srpnu až do íjna. \ .

Wtwe na palec tlusté obsahují mnoho bílého denS jnko bezo-

wé, z ncliož ezají kwCtiny, listy, ptaCátka a j., ježto rozmanit bar-

viené na jistu swátky stawí si na líižka. IJsty a kwty Iiorké potebu-

jí proti otokúm wonatjm. Šfáwa z plodu do otí nakapaná je wy-

Cišuje; šfáwa listní sli6aí skwrny s ocí ; kofu proti prašiwjm ra-

km a rybám ; ze diíwí dlají kolíky na lodi, trwanliwjší wšedj ji-

ných.
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- Rád 127.

SLAUPATKOWITÉ. STYLTDEJE.

Kalich trubky s wajeníkom srostlé •, kraje 5- (n-
kdy 2— ()-) dílného, 2j3}skcl)o nebo (ideji) prawidelné-

ho. Koruna na waieníku pirostlá: kraje ó— Gdiiného,

s ušly obyejné nestejnými, w panpéli strechowilými.

Tyinky 2, s nélkau srostlé w slaupek na wajeníku
stojící; prasníkv piložené k bli/.né, 2— Ipauzdré, šlérbi-

nau na dél pukající. Wnjeník 2pauzdrý nebo pebrád-
kau zkrácenau skoro Ipauzdry, innoluuvajeny. Cnélka

s bliznau jednau nebo na dué klanau, proti prašníkm
stojící. Tobolka 2pau7,diá anebo skoro Ipauzdrá, nino-

liosenienná, 2chlopná : chlopní od prehrádkv se oddlují-

cích. Semeno drobné, bílenafé. Kel zawený, dro-

hný.
Poloke, byliny se sfawau wodnataii. Listy strídavsé nplm jio-

iídkn pfeslenené, jednoduché, celé, koípnowé rasto .«iiistnané. Kw-
ty otjoiaké, ohye)ne neprawidelné, klaseiié, liro/nené nho chodioli-

Cené, ídko ojedinlé.

Kád ten wyznaený srostniitím tyCinek s cnelkan, pipomíná na

wstawaCowité, a otjsahiije 75 rodfivv (w 3 pokolenícli), jenž na Nowéin
Hllandu rostaii, kronie nkolika na Nowém Seelandn, w Indii W}-
chodní, na Molukách a w Aniprice nejjižnjší. O jejich užitku a au-

infích nic newíme. Jejich cnelka jest za fas zúrodnní weluti po-

pudliwá.

Slaupatka. Styliduim. Saulenblume.

Kalich kraje 2pyského, s pyskem jedním na dwé
klaným, druhým i5zubým. Koruna trubkowitá, kraje na

patero klaného, se lvverem ustw stejných, pátým pi^ema-

lým, dole w rozkolu korunowého. Tyinky 2, nitek do-

le srostlých, prašníkw klímawých, 2pauzdrých. Blizna lu-

pá. Tobolka 2chlopná, nahoe 2pauzdrá. Semen mnoho.

S. Irríirolislrí. S. f^raminifolium Stcnr/z nov. act. herol.

F)./. i. Lnhill. vor. Holi. 2. /. 215. Bof. mas. /• 1918.

Ventenalia major Smith exot. bot. 2. (. (56. Koen z mr-
cas dlauhých, rowných, tenkých, wetenowitých, wyhání
trs list asi 2palených, árkowitokopinaiých, celýcli

anebo autle zaubkowaných, lysých, ostrých, z jejichii

prostedku wzstupuje slwol h—6palený nebo wysší, ma-
liko prauzkowaný

,
porostlý chlupy žlázkau ukone-

nými, jež se nacházejí i na hroznu jednoduchém, pí*
mém, koneném ; stopky opatené temi listeny ; uštyj

kalichowé vvejilé, jeden o zubech 2, druhý o 3; kraj



kurunuwjf' o 4 uštech wej itích, tupých, 8 óiyni zubowi*
týfu, pekálkym ; vvajeník wejitopodluhowalý ; tobolka
wejcowilá ; semena uinuhá, bradavviuatá, píokrauhlá. —
^a Nonréiu Huliandu a Dieuiensku.

ád 128.

CHTLANOWITÉ. LOBELIACÉÁE.

Kalii) trubky s wajeníkera srostlé, kraje ódílaé-
ho. Koruna okolo wajeníka pirostlá : *kraje ódilného,
obyejn neprawidelaélio a 2pyského, trubky asto pd
jedné stran na dél rozštípené. Tyinek 5, s ustj ko-
runowýiiii stidawých, a ped korunau wyniklých : nitky

prosté nebo nahoe jednobratré
;
prašníky 2paíuzdré, w

trubku srostlé. Wajeník 2—3pauzdrý, ídko nedoko>
nalau pbrádkau Ipauzdrý : pauzder ninóhowajených.
Cnlka 1 ; biizna obyejn wykrojená ne4jo 21aloná, wrl-
cení chlupatým obklíená. Plod 1—Spauzdrý, bu to-

bolka chlopnmi pauzdroseaá, butl' (poidku) nialwice

mnohosemenná. Semena drobná, bílenatá* Kel oso-
wý, rowný.

Poloke, byliny, zeliny. Listy stídavé, jednodudié, celé neSoi

peenosené, bezpulísté. Kwty obyejn obojaké a neprawideloé,

hroznené nebo klasené, nkdy w úžlabfkách ojedinlé.
DecandoMe poítá do toho ádu wfce 350 rodfiw (ite 20— 27

pokolenfdi), jicližto nejwíce náleží Lorkéinu pásmu, kdežto nejwtší
díl na borácli rušte. Které sahají za obratníky, jsau njwtšíin dí-

lem w pásmu jižném mírném na Pedbor^ dobré íiadje a Nowé:ii

tíollandu. W pásma sewerném mírném jest Amerika nejbohatší, w
Kvrrup a Asii ale jirii nejmén : w Kwrop toliko G rodw.

WSecky obsahují §(áwu mlékowituu, prudkau, wíce mén ks(u-

Cuku obsahující, a jsau prudce jedowaté, alespoh podezelé. MénS
prudké jsau wýboné léky. Moobo jich ozdobnS kwte^ a tudyž «*

naiich zahradácb oblíbeny.

BoDLOCHLUP. CbMTRO^OGOI.

Kalich trubky kulowaté. Koruna trubky celé, ki-
wé, ušiw hoeních w^tších, srpowitýcb, dohron»ady pí-
lbici dlajících, dolejších odstj^lých. Prašníky 2, dotení

ostnem we|itotrojiiblým, chruplawým, z chlupuw slože-

ným asto ukonené. Kraužek dužnatý, au/ký, mezi

krajem kalichowým a hoejškem wajeníka. Malwice k-
iowatá, 2pauzdráy s obplodím tenkým, seuienicemií oej-

wtšimi.
61
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B. íurhiamskij. "T3. Burínamensís C. B. P/'esL Lobe*
lia surinaniensis Lin. Bot, mag. t. 22o, Bot. rcp. t. b02.

Bot. cap. 1. 749. BoripL nav. t. 'iO. Siphocarnpylus spec-
tabilis G. Don. S. luacranthus Pohl hras. 2. t. 168. Ke
6—8stewíný ; lodyha jednoduchá, oblaunká, lysá; listy

elipliné, ostré nebo zakoníte, dole tupé, krátkoapí-
né, zubaté zubanii nejdrobnjšími, ostrými, mozolatými,
hákowitými; stopky listu pi'íkratší, dole 2listenné ? kalichu

trubka polokulowntá, s ušty kopinatozakonitymi, trubky

delšími, pízaubkowan} mi ; koruna nachowá, uakiwelá,
nahoe píbaatá : uštvv hoejších delších, nadhnutých,

hrdlo zastírajících, prašniky umící, wšude srstnaté

;

malvvice kulowaté. — W kowišlích w Brasilii , Guia-

ne, na Anlilách, w Nowé Andalusii, Granad a w Pe-
ruwii..

Sarioainci wiibec sobS oblibují malwice.

Chvlab. Lobelia. Lobelib.

Kalich olalo^ný: trubky obhomolowilé nebo polo-

kulowaté. Koruna nahoe na dél rozštípená, 2pyská :

trubky wálcowité nebo nálewkowité, pysku hoeního a-
sto menšího a pímého, doleního asto odstálého, širší-

ho, na Iré klaného nebo ídko 3zubého. Prašniky 2 do-

lení nebo ídko wšecky na konci vvausaté. Wajeník
podobalní nebo polonadobalní nebo (u rodii nejpodob-
njších) píprostý.

Ch. moralolíslý. L. scaevolaefolia Roxh. Trimeris

oblongifolia Presl. Ker pímý, wlevvnatý wtwemi oblý-

mi, lysý; listy obwejité, tupé, nahoe zubatopilowané

zubami mozolowanými , tupaunkými, na 2— 3" dlauhé,

jichž konené wtší ; stopky úžlabíkowé, listu píkratší,

nahé, písmaknulé ; trubka kalichowá dlauze obhomo-
lowitá : uštííw árkowitých, tupých, stejných a dlau-

hýcl) co polowiná koruna, bílá, na hbetu rozštípená,

jejížto plátky 2 hoení s doleními toliko dole srostlé, 3

dolení ale do póla; prašniky 2 dolení na konci wausalé;

tobolka dlauhoobwejcowitá, na konci 2chlopná ; semena
wejitá, ostraunká, hladká. — Na stinných místech Ostro-

wu sw. Heleny.
Celá naplnCnn sfawaii iiilékowitau, prudkau, a tudyž slowe

mléné drewo (IMilk - Wood).

Ch. palinu'/. L. urons Lin. EngL bot, t. 9.S3. Bull.

herb. 1. 9. Rapuntiiim olens soloniense Boce. sic. p. 20.

ic. Zelina lodyhy iVíslewíné, pímé, nejjednodušší;

listy dolejší smstnané, podlauhlé, tupé, zcjkowaaé, \t
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apík zauženó, prostedni kopinaté, zubaté, ostré, seda-
uc ; listeny árkowité, zakoníte, pícelé, o polowiku
kratší kwtu písedawého ; kalili trubkv dlauze oblio-

niolowitt?: ušiiuv árktíwjiozakonitych, o polowici krat-

šícb trubky korunowé ; koruna modrá, jakož i prašníky
chlaupkowanó, jicbžlo 3 dolení na konci šllikowané.
— iNa místech wlbkych a bahnitých Anglie jižné, Fran-
cie západní, Elispanie a Madejrv. Kwle \v lipnu a srp-

nu. If.

Chuti jest prudké a palCiwé, abSinkn jedowatébo.

Ch. potopený, L. Dorlnianna Lin. Fl. dan. t. 39.

Dortmanna lacustris Rudb. act. iips. 1720. t. 2. Koen
mnoholetý, složený z rorcas tenkých, bílých, wypauští
trs potopený z listúw jako rže rozložených, árkowi-
lých, oblých, lysých, 12— 16'" dlauhých, raurowiiých,
u wnit w dél na dw pauzdra rozdlených ; lodyha z

prosted trsu wyniklá má listy ídké, nejmenší, jest pí-
má, 12— 16' wysoká, lysá, dutá, na konci nesaucí 6— 10

kwtihw slídawých, stopekalých, uisutých, modrawých,
dohromady hrozen bwný, wynoený dlajících ; lií,teny

wejilé, drta- neb tikráte kratší nežli stopeky ; kalich

lysý : trubky obhomolowiié, pídelši uštw árkowitých ;

korunowé ušty doleni wejiiokopinaté, chlaupkowané, ho-
ení árkonité ; nitky dole prosté

;
prašníky zauené,

chlupaté, dolení 2 na konci šltikowané ; wajeník na-

hoe prostý, 2pauzdrý ; tobolka dlauze wejcowitá, wícC

mén nahoe prostá, hned uštw kalichowých delší, hned
kratší. — We wodách istých Ewropy západosewerné a

Ameriky sewerné. Kwéte w lipnu a srpnu. '4-.

Plná^st sfáwy mlékowité, prudké.

Ck. cmoípý. L. syphilitica Lin, Jacq. rar. t. 597. Bol.

mag. t. 537. Plcnk t. 649. Schk. t. 269. Diet. se nat. all.

3. t. 80. Diissdd. \. t. 24. Koen mnoholetý, krátký,

mnohomrcasatý ; lodyha zelinná, jakož ostatní díly chlaup>

kowaná, jednoduchá nebo chudowélewná, pímá, pí-
hranatá, 1—2stewíí!ná; listy sedawé, stídawé, wejité,

obak ostré, nepatrn zaubkowané ; kwty modré, stopkaté,

ojedinlé, w úžlabíkách listw hoeních piblížené, asi

pl lodyhy zaujímajicí a tudy skládající hrozen kí>nený,
listnatý ; stopky o polowici kratší lislw ; kalich srslnatý,

s trubkau pulokulowatau a ušty kopinatými, zakon^iiýnií,

o polowiku kratšími koruny ,a opatené uchy lupýniff

ohnutými, trubkv kratšími ; koruna kraje modrého, trub-

ky fialowé, ídko celá bílá. — VV Americe sewerné z

Karoliny až do Kanadv. KwtQ w lipnu a srpnu. "M*.

61*
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Kofen i>ÍD^ 2(áwy mlékowlté nepFíjemnS zapádtá asi tabákem,
vryhání i)ot, pocišdije horem a doleiii, a potebuje se proti nakažli-

Wju' nemoceiiij jiiieuowitS CeniS.

Ch. sarlalowý. L. cardinalis Lin. Bol. viag. t. 320.

Knorr dd. II. t. 5. 2. Schk. t. 206. Koen krátký, mr-
casatý ; lodvha wztycná, \^\t—!2sirewíná, jednoduchá,

jako ostatní díly zelené «í«'e mén p)'íitá ; listy strídawé,

podlauljlokopinalé, nestejn a oste zubaté zubanji clu u-

]>la\v}n)i, dolení w apík zaužené, hoení sedawé a zpo-

nenáhla ku konci lodyhy se uuionsující, a wzezíení li-

slenw pijímající, jichž dolení jsau delší nežli stopka,

hoení ale kratší; kwly úžlabíkowé, dohromady dla-
jící hrozen dlauhý, konený, jednostranný ; kalich liub-

ky krátké, polokulowalé, ušlw cái kuwitých, zakoncilých,

o ^2—^/» kratších trubky korunonéj koruna lysá, \" dlau-

há nebo delší, krásn sarlatowá : ušlw nadpyskowých
árkowitokopinatých, podpyskowých kopinatých, wšech
ostrých, skoro stejn dlauhých; nitky tyinek až do pro-

sted w trubku srostlé, šarlatowé : prašníky daleko u-
mící, modrošeré, dolení 2 blowausé. — INa místech

wlhkých Ameriky sewerné. Kvvle w lipnu až do zá-

í. If.

Koen cliuti ostré a hnusné potebují proti skrhawkáin a ua-

kažliwýin nemoceui.

Ch. najauklý. L. inflata Lin. act. ups. 1741. 1. I.

Bg-. med. 1. t. 19. Swcet hrit. gard. \. t. 99. Koen ozi-

mý; lodyha pímá, dole jednoduchá, srstnatá, nahoe v\-

tewnalá, lysá ; listy neprauideln pilowanozubaté, chlaup-

kowané, dolení podlauhlé, tupé, krátkoapikaté, pro-

stední wejité, ostré, sedawé; kwty drobné^led mo-
dré, na hroznu klasowiiém ; stopky kratší nežli listeny

zakoníte ; kalichu lysého trubka wejcowitá: ušlw árko-
wiiozakonitých, co koruna dlauhých; tobolka wejcowi.

tá, nalauklá. — W Americe sewerné z Kanady až do
Karoliny. 5 •

Koen její ostrj a ouiauiující psobí dáweuí: po welídi daw-
cíiJi jest nebezpený.

TlIPA. TUPA. TUPE.

Kalich ISlaloný, Irubkv polokulowalc nebo kulowa-

té. Koruna stálá, Ipyská, na hbetu na dél rozštípená,

ohnutá, plochá nebo poddutá, složená z plátkw ó, ne-

stejn srostlých, na konci dlauho spojených: uštuw 3

prostedních nebo doleních wícc srostlých, poboních
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wice méní? rozewených, nikdá pímydí, wSech nékdy
na konci kweiení oddlených. Tyinek 5, srosllých

;

prasníky wšecky nebo 2 doiení na konci wansató, ostat-

ní* Ivs nebo ohUipate. Tobolka podobalní, ídko na

konci lioiením prošlá, 2cblopná.

T. obecná. T. Feuillei G. Dun. Lobelia Tupá Lin.

Bol, rnng. t. 2500. Sivcet hrit. gard. I. 1. 284. Bot. reg. I,

1612. Tupá Feuill. 2. t. 29. Jmním podobá se diwiz-

n. Celá plsnatá : lodyha pímá, twrdá, jakoby kowi-
tá, i— Gstewíná, jednoducliá nebo na málo wtwí je-

dnoduchých rozdlená, hranatá ; listy sedawé, ro/.trau-

šené, po lodvze dol bžící, wejifé, ostré, drobn zaub-

kowané a chinpami hwzdowilými blaw zelené; listeny

pícelé, wejcitokopinaté , ostré, pídelší nežli stopka;

kwlv co krew jasn erwen, 17— 2
i'" dlauhé jsau roz-

posiawené \s lirozen klasowitý, primy, konený ; kalich

trubky kulowaté: uštw trojúhiých, pímých, celých, osm-
krát koruny kratších; koruny pýité; prasníky 2 dotení

aa konci wausaté. — W Chíli a Peruwii.

Wšecky fústky její jsati pejedowaté ; Síáwa z koeno a lodyhy

inlékowitú jest jed psující. Patilíj zápudi kwStw psobí strašné dá-

wení. Wezma je do ruky <lira se jiili roxuiakati a prsty potís-

nnými oi mnauti, protože inoliau o zrak priprawiti.

T. pcháiolUtá. T. cirsiifolia Dccand. Lobelia cir-

siifolía Imiii. Koen mnoholetý, wtewnatý, bílý; lodyha

stewíná, tlustá, pímá, jednoduchá, dole obnažená, na-

hoe listnatá; listy árkowitokopinaté. 7— 8'' dlauhé, 9

—

12" široké, Ivsé, zubaté zubami odlehlými, trníkowatý-

mi ; kuty nachýlené, podepené listeny árkowiiými,

ostrými, nepatrn zubatými; koruny zelenawé nebo ná-

žluté. — Na Ostrow swatowincencském,
AuCinky sw)mi podobá se diylunu oafaukléum.

SpOJIZAD. SlPHOCAMPVLUS.

Kalich Slaloný, trubky ihowiíé nebo polokulowa-

té. Koruna trubky nahoe asto bichaté, obyejn ki-

wé, celé nebo (nejideji) dole rozštípené a nahoe ce-

lé: uštíiw á, trubky kratších. 2pyských, srpowilých, se

dnma hoejšíma asto wtšíma, nad hrdlem ohnutýma,

dolcnín^i píkratšími. Tyinky srostlé: prasníky 2 doie-

ní na konti wausaté nebo (poídku) wšecky srstnaté.

S. prinokUjnif. S. Cautschouc G. Don. Lobelia

Caulschuk H. et Boupl. Berl. Jnhrb ?6. /. 1. Slroníowi-

tý, zwýší 2

—

'i mužw, wtwí lysých, rozeh jako lisiy.
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stopky a liwty rezawopisfnaté chlupy wí^iewnatymi; listy

elipliné, ostré, dole lupaunké, žláznatozaubkowané, na
líci lysaunké, po žíle jakož i po apíku nejmrlnalpjší,
rezawj 3— 3'/2' dlauhc, 12—15'" široké; apík polopa.
léný ; stopky o polowicku kratší listu ; ušly kalichowé
kopinaté, zaubkowané, tikrát kratší trubky korunowé :

korum palená, auzká, wn rezaw chlupatá, u wnii
erwcná

;
prašníky rozlraušen chlupaté, 2 dolejší na

konci wausaté; tobolka zplešlilokulowatá, zwící trnek. —
Na horách w Kolun)bii. líwte w listopadu. 5*

Najilrin jest sfawaii mlékowitau, ostraii, z níž we Quitu dS-
lají kauuk ili pružné kl/, ježto ale do fiwropy se nepriwáží.

Stejkošmat. Isostoma,

Kalich nlaloný, trubky ihowité nebo prodlaužené.
Koruna epicowitá, trubky celé, mnohem delší uštw ka-

lichovvých, rowné nebo píkiwé : uštw odstálých, stejných
nebo maliko nestejných. Tyinky nitek wíce mén na
trubku korunowau pirostlých. Prašníky krom trub^-

ky korunowé srostlé, 2 dolejší na konci štlinau osi-

naté.

S. dlaiihokwHÍ]. J. longiflorum C. B. Pi-esl. Lobe-
lia longiflora Lin. Jacq. h. vind. t. 27. Bot. reg. t. 1200.

Bot. mog. t. 2563. Rapunculus aquaticus Sloan. (. 10 i.

/. 2. Pýitý 5 koen mnoholetý; lodyha pímá, wtew-
natá, strcwíná, hranatá ; listy kopinaté, ostré, dole zau-
žené, hrubozubé, skoro kracowité, hoení piblížené

;

kwcty úžlabíkowé, ojedinlé, na stopkách dole 2lislc-

nených, listu mnohokráte kratších, nejdelší 3— 4" dlau-
hé a skoro zdélí listu, bílé ; kalichovvá trubka obhomo-
lowitá : uštw árkowitých, ostrých, zubatých, trubky ko-
runowé lOkrále kraíších ; ušty korunowé kopinaté, stej-

né. — W bahnech na Ostrowech karybejských. Kwte
w lipnu až do prosince. "4-.

ofáwa jeho iiilékowitá, leptawá a pfejedowatá, Wýzew pauhy

té rostliny jest prý jedovyat.

ád (29.

ZVVONCOWITÉ. CAMPASULACEAE.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé, kraje b-, ídko
3 — 6 — 8 — lOdílného, obyejn stejného, poídku
nejkralšiho. Koiuna na kalichu pipcwnná, obyejn
prawidelná ; uštuw co úkrojw kaliehowých, w paupli

i
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chlopnil;fcli. Tyinek wynikifcii a kraužku nadplodnihu
pied koruna u tolik co ustw korunowých a s nimi slrí-

davvých; prašníky 2pauzdré, nkdy dole srostlé. Waje-
ník 2— lOpauzdrý, pauzder ninohowajených, peídko
Ipauzdry, 4wajený. "Cnlka 1 ; blízna nahá, obyejn jk
dlená w tolik ušlw co pauzder wajeníkowých. Tobol- ^^k
ka po stranách anebo dole nebo na konci chlopnnai ^il

(ídko drau) pukající, obyejn lunohosetnenná. Seme-
na drobná, bílenatá. Kel osowy, rowný.

Ke, obyejnS byliny, asto mlénaté. Listy stfdawé, ídko
stríné, jednodii bé, celé aebo lalooaté, bezpaiisté. Kwety obojaké,

obyCejne prawidelaé, hrozueoé, ciiocboliené, klasené, ídko okolienu-
strbaulené.

Dotud zDáiiie asi 430 roduw (w 24 pokolenídi), Nejwíce jicJi

roste w pásmu infrnosewernéia po RwropS, Asii a Americe ; weliké

maužstwí též se nadiází na jižném konci Afriky, uiálo ale mezi o-

bratDÍkgma. Mnohé ynh obsahují štáwu ulékowitau, ostrohokauj no-
Skodliwau, nkdy s mnohau slizí sniídianau.

Pawinec. Iasiobb. Jasiosb.

Kalich na patero klaný. Koruna hluboco Sdílná,

ušlw árkowitokopinatých. Tyinek 5, s nkkami ten-

kými, prašníky dole w trubku srostlými. Cnlka nad
prostedkem chlupatá. Blizny 2, krátké. Tobolka 2pau-
zdrá, kulowatá nebo wejcowitá, na konci drau obšírnau

chlopnmi nejkratšími pukající. Semena nejdrobnjší,

wejcowitá, lesklá.

P. obecnij. I. montana Un. FU dan. í. 319. EiígL

boU /. 882. Síurm /. 15. Koen letni, nkdy ozimý,

tenkowretenowitý, mrcasatý, wypauští nkolik lodyh 1—
/ístewíných, pímých, jednoduchých nebo málow-
tewných, oblých, dole chlupatých, nahoe lysých ; listy

stídané, árkowitokopinaté, eabité» chlupaté; kwty
pkn modré, nahlauoené w strbaul polokulowatý, na

stopkách prodlaužených, nahých, konených, lysých ja-

ko lupeny zákrowowé wejité, ostré, pizejkówané. —
iNa palirbcích wýslunných Ewropy prostední a stedo-

moské. Kwte w erwnu a lipnu. O* ó*
Dobrá píce pro owce.

Kaháina. Ganariha. Kaharihb.

Kalich na šestero klaný. Koruna na konci 6lalo-

ná, nejwtší, zwoukowitá. Tyinek 6, prostých ; nitky

dole tlustší, lysé. nlka lawená , nahoe mrlnatá.
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Blizen 6. Tobolka pidužnatá, ípauzdrá, na konci pu-
kajtci. Semena mnohá, drobná, hranatá.

K, zwonec. C. Campanula Lam. Gaert. t. 201. Bot.

mag. t. 444. Delam. amat. 25. t. 142. Plak. t. 276. f. 1.

Koen ninoholetý, tlustý, wetenowitý, wypaušlí lodyhu
zelinnaq, pímau, 3—4stevyínau, wétewnatau, lysau ; li-

«ty apíkaté, sthoné nebo trojnaté, šípowité, písrdité,
lysé, nestejn zubaté ; kwéty erwenawé nebo bled por
maranowé, weliké, ojedinlé, wisuté z rozpor wtwo-
w^ch hoejších wyniklé ; kalich trubky obhomolowité

:

ýkrojw kopinatých, zakonitych, zubatých. — Na ostro-

wech kanárských, u nás w zahradách ozdobau. Kwtp
Yi prosinci až do bezna. '4-.

Mladistwau jedí za saláty

Zrrwa. Phyteuma. Rapunzel.

Kalich na patero klaný. Koruna Sdílná : ušlw árr
kowitých, na konci málokdy docela spojených. Tyinek
5 : nitky dole širší, prašníky prosté. nlka chlupatá^

pa konci na dwé neb tré klaná. Tobolka 2— Spauzdrá.
Semena wejcowitá, nkdy písmacknutá.

Z. zakulafelá. P. orbiculare Lin. Jacq. ausl. t. 437.

flns^l bot. t. 142. P. cordata Vahl 2. 1. 11. /. 1. Bot.

mag. U 1460. Koen eppwitý wyhání lodyhu 2—20''

wysokau, pímau, lysau ; listy zejkowané, koenowé dlau-

hoapíné, kopinaté nebo srdité, lysé nebo chlupaté,

lodyhowé sedawé, árkowitokopinaté; strbauiek konený,
ojedinlý, kwtaucí kulowatý, plodonosný wajený ; li-

steny wejité, ostré, široké, celé nebo zejkowané nebo
zubaté, lysé nebo astji brwité; kwty modré, bledé. -rr

INa lukách a pastwinách lesních pp Ewrop. Kwte w
erwnu až do srpnu. Tf.

Z. klasafd. P. spicatum Lin. Fl, dan, t. 362. Schk.

(. 30. Bot. mag. t. 2347. epka planá. Koen weteno-
witý, mrlcwowitý wyhání lodyhu pímau, i—2stewínau,
pejednoduchau ; listy dwakrát zejkowanopilowané, do-
jení apíkaté, nkdy hnd skwrnaté, wejitosrdité, ho-
ení kopinaté, až i árkowité ; strbaul konený, ojedi-

nlý, klasowitý, hustý , I —Spalený, z kwtw bled
hlínožlutých složený; listeny árkowité, šídlowité; blizny

2. — W lesech listnatých po Ewrop mírné. Kwte w
kwtnu a erwnu. "^

.

Z. brunátná. P. nifj;rum Schmidl^ Podobá se wel-

fni pedešlé, takže ji mnozí za pauhý odrodek ipají ; \\&\
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se ale, ie listy jsau Klejnji a meleji jednoduSe pilovra-

né, koruny ped rozwitíni jsau ernofialowé a nejswras-
kalejší. — W lesech listnatých Ewropy. Kwéte tenkrát

též. "4-.

Koeny epowité a mladistwé listy tEdi trojfdi rod&w jedí bu4'

vrziené, bud siirowé s octem, olejem a solí.

PODHALKA. MlCHAUXIA. MlCHAOXIQ.

Kalich na osmero neb desatero klaný : choboliW
príwskv pikrvtých. Koruna 8 — lOdílná, kolowitá.

Tvinek ^— 10, prostých: nitky nejširší, prašníkv na

konci špídlaté. nlka chlupatá. Bhzen 8— 10, niowj-
lých. VVajeník 8— lOpauzdrý, pauzder proti uštm ka-

lichowým položených. Tobolka nachýlená, 8—20chlop-

ná, dole pukající.

P. virtnatd, M. campanuloides Htrit monogr. ic. Lam,

t. 29Ó. Bot. mas. 1. 219. Medium dioscoridis Raiiw. if. t.

35. Bylina o/.imá, celá mrtnatá chlupem tuhým ; lody-

ha pímá, asi Hstewíná, nahoe wtewnatá ; listy sií«

dawé, dost weliké : koenowé dlauhoapíné, celé nebo
chobotnaté nebo lalonaté, dolení lodyhowé wíce roz-

dlené, skoro sedawé; welwe dlají jakausi latu, a kaž-

dá nese nkolik kwtúw dost welikých, pkných, wisu-

Ivch ; kalichy s ušty delšími píwskw podhnutých

;

koruny weliké, ozdobné, bílé nebo nábrunátné, tyry-

krát širší kalichu, asi 3" široké, ídkochlupé, uštw pod-

hnutých; tyinek 8; prašníkv nkdy dohromady zkrau-

cené ; nlka tlustá, na konci rozdlená na osm ástek

hwzdowit rozložených ; tobolka ihowilá, hranatá. —
Okolo Alepa, w Kapadocii, Taurii ; u nás w zahradách

ozdobau.5.

ZwoHBC. Campanvla. Gi:.ockrnbi.dmb.

Kalich na patero klaný. Koruna na konci Maloná
nebo na patero klaná, asto zwonkowitá. Tyinek 3,

prostých : nitky dole širší a blanowité, klenut sUlimené

a ter nadplodní pikrývající ;
prašníky prosíc. Tobol-

ka 2— Spauzdrá, po stranách anebo dole drami pu-

kající.

Z. hrubokwéti). C. Medium Lin. Knorr I. /. ó. f. 2.

Medium Besl. cyst. 1. U 3./. 2. 3. /. 4. f. 1. Zwone-
kowý kwt Mat. Wcl. 427. C. Koen dužnatý, mrkwowi-

tý, ozimý; lodyha pímá, V\i—V\í wysoká , hranatá,

málowtewnatá , (zahradní wtewnatjší), mrtnatá í listy
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zejkowonó, po krajích a žilách wezpod mrtnalé, dolení

podlauhlé, aol zaužené, hoení z dola objímawého ko-

pinaté : kvvty konené nebo w úžlabíku lioenolistním

ojedinlé, stopenaté, pímé nebo nachýleníké ; kalich

mrtnatý : uštw wejitých, zakoncitých, chobotw pro-

dlaužených vv píwésky široké, lupe, klenuté, podwinuté,

delší trubky kalichovvé a ji zcela zastírající; koruna we-

liká. Vil" dlauhá, elipsowit zwonkowitá, po žilách mrl-

natá, íialow modrá , ídko madraw bílá nebo bílá :

uštw krátkých, wejitých, zakoncitých, — Na chlumech
jižnoevvropských. K.wte w erwnu až do srpria, u nás

w zahradách ozdobau. (5.
Koen jedí z jara za salát.

Z. /edltjf. G. edulis Forsk. Koen tlustý; lodyha

'/jstewíná, vvtewnatá nebo jednoduchá, jako ostatní

díly zelené mrlnaíá ; listy wcjitokopiualé, píwraubko-
wané ; kalich uštw árkowitokopinatých co koruna trub-

kowilá, mrtnatá dlauhých, píwéskw obšírných, tupých,

co ušty dlauhých, málo ostrých. — We šastné Arábii.

We wlasti koen jedí.

Z. sladký, C. edulis Dccaisn. Koen tlustý wyhání
trs z lodyh 4—6" wysokých, wzestaupawých, wétewna-

tých jako ostatní na šedoaksamitnatých ; listy wejilé,

tupé, chobotnatozubaté, dolení sedawé, hoení píobjí-

mawé ; kwty nemnohé, ojedinlé, konené, a ižlabí-
kowé ; kalich uštw kopinatých, málo kratších nežli ko-

runa trubkowitá, pýíókowaná : píwéskw wejitých, pí-
ostrých, dwakrát kratších nežli ušty. -— Na skalách ho-

ry Sinaje a Horebu.
NepocliybnS že jedí koen sladký.

Z. klubkatij. C. glomerata Lin. FL dan. t. 1328.

Engl. bot. t. 90. Reichenb. ic. t. 7Si. Srstnatý nebo še-

dopýitý nebo lysý ; koen mnoholetý ; lodyha obyejn
ojedinlá, pímá, 1—2slewíná, jednoduchá, oblá; listy

drobnowraubkowané , koenowé wejité nebo wejito-

kopinaté, dole zaokrauhlené nebo srdité, lodyhowé
hoení dole srdité, objímawé, sedawé ; kwty sedawé

w strbaul konený nebo úžlabíkowý smstnané , listy

podstrbaulní wejité , zakoníte , kvvtw kratší ; kalich

píwéskw zbawený : uštw zakoncitých, o polowic krat-

ších nežli koruna nálewkowitá, modrá; tobolka sedawá,

pímá. — Na lukách po Ewrop, Sibirii, Arménii, Per-

sii. Kwtc w kwtnu a erwnu. '^-

Dobytek jej nežere ; druhdy potebowali* listy w lékarstwí (CVr-

írífl mi»»or).



913

X. jeleni, C. cervicaria Lin. VL dan. t. 787. Bot.
cab. t. 452. Reichenb. ic. 6. t. 778. 779. C. ligulala Rci-

chenb. ic. C t. 780. 781. Mrlnaiý ; lodyha pímá, 2—4-

sliewícnii, jednoduchá, brázdovvaná ; listy drobn zej-

kowané, korenowé kopinalé, w apík ztenoené, lodvho-
wé kopinatoárkowiió, hoení dole ohjíniawé, sedawé

;

kwty sedawó, pídclií lislúw píkuiních , nalilauené
w slrbauly konené a poboní; kalich bezpiwskowy

:

ušlw podlauhlých, tupých, koruny nálewkowilé o po-
lovviku kratších í koruna wn po žilách chlupatá ; nl-
ka pfínjící; tobolky pímé. — W lesech, krowišlích

po Ewrop a Sibirii mírné a sewerné. Kwte w lipnu

a srpnu. '4-.

Koen jeho jedí a nati jiodá w lékarstwí užíwali.

Z. širolistij. C. latifolia Lin. Fl. dan. t. 85. Engl,

bot. t. 302. Koen mnoholetý wyhání lodyhu ojedinelau,

pímau, 2stewínnu, málowétewnatau, nepatrn hrana-

tau ; listy wejilokopinalé, zakonilé, hrub dwakrát pi-

lowané, srstnaié, krátkoapíkaté; kwty weliké, ozdobné í

kalich príwskúw zbawený, lysý: ušlw wcjilokopina-
tých , koruny modré, zwonkowitonálewkoivité trikráto

kratších ; tobolky nachýlené. — W lesech, hájích, ko-
wištích po Ewrop, Persii sewerné, Nepalu. Kwle \t

lipnu a srpnu. '^-.

Koen jedí. W ^^zahradách pední místo zasluhuje swaii oz-

dobau.

Z. modenkoivxj. C. Trachelium Lf/i. FL dan. t. 1026.

Engl. bot. t. 12. Koen mnoholetý wypauští lodyhu pí-
mau 2—3sle\vinau , oslrohranau , chlupatau; listy z

hrubá dwakrát pilowané, mrlnaté, dolení srdité, dlau«

hoapíkaté, hoení podlauhlé, sedawé ; stopky úžlabí-

kovvé, 2—Skwté, dohromady skládají hrozea bwoý

;

kwély weliké, ozdobné ; kalich bezpíwéskowý, píchlu-

patý : uštúvv wcjitokopinatých, pímých, tikráte kratších

korunv zwonkowilé, modré ; tobolka nachýlená. — W
lesech a krowišlích po Ewrop. Sibirii, Kawkazu, Žapa*

nu, Kwte w lipnu a crwnu. "^

.

Ko«'n jedí ; naí drulidy w lékaistwí se potebowala (Ceruícw-

^rrt major),

Z. epkowLlý. C. rapunculoides LíVi. F/. í/a«- t. 1327.

Engf. but. t. VWi. lieiclunb. ic. 1. 700. C. irachelioides

Reichenb. ic. t. 701. Koen mnoholetý, plaziwý ;
lodyha

ojedinlá, píiuá, 2slewióná, jednoduchá, lupoliraná ;

listy nestejn [lilowané, písrstnalé, korenowé písrdi-

té, dlauhoai)íkaté, hoení kopinalé ; kwty aerpiwaunké.
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na dlanh(*m klasu hroznowilí^m, koneném jednostran-

né 5 kalich serpiwaunký : uštiuv kopinatých, pak pod-
hnutýcli, 4 krát kratších ; koruny syté modré, nálewko-
wité : toholky nacliýlené. — W Ewrop mírné, na Kaw-
kazu, w Sibrii západní na poHch a podlé nich. Kwle
vv lipnu a srpnu. '4-.

Koen jedí.

Z. okrauhlolistý. C. rotundifolia Lin. Fl. dan. t.

108G. Engl. hol. t. 8(56. Koen tenkowretenowitý wypau-
šlí trs wélší, menší; hsty koenowé (wétvví nekwelaucích)

wejité, srdité nebo ledwinité, podeppné o apíky li-

stu mnoliokrát delší, lysé, srstnaté nebo šedoaksamitnaté
;

lodyhy podlé pdy rozdílné wysoké, tebas stewíné,
lalovvité dlené, mnohokwété; listy lodyhowé dolení

strídawé, kopinaté, hoení eárkowité, nejcelejší ; kwéty
na wétwích konené, latnéné ; kalich lysý: uštw šídlo-

vvitých, tikrát kratších ; korunv bled nebo sytji modré,
wejito- nebo ihowitozwonkowíié ; tobolky pímé. —
Na pastwinách a lukách suchých, podlé cest na skalách

po Ewrop, Sibirii a Americe serwerozápadní. Kwte w
ervvnu až do jesen. '4-.

Z. jehlatcoivý. G. pyramidalis Lin. Lohl. ic, t. 327.

Besl. eyst. 1. t. 1- f. I. Koen tlustý, ozimý, mrkwowitý

;

lodyha wztyená, 3— á' wysoká, tupohraná, jako ostatní

na lysá, skoro od dola až nahoru na mnoho wtwí
krátkých, pímých, kwtonosných , rozdlená ; listy pí-
tuhé , lesklé

,
pilowané zubami žlázky bílé nesaucími,

dolení dlauhoapíkaté, srdité, lodyhowé dolení wejité,

hoení kopinaté, kratšeji apíkaté; kwty dohromady d"
lají latu pedlauhau, jehlatcowitau. pemnohokwtau ; ka-

lich uštíiw kopinatošídlowitých ; koruny krátce a obšír-

n zwonkowité, pes polowiku na patero klané, jasn
rnodré, nalilákowlé. — Na skalách a zdech w Krajin.
Kwle w lipnu a srpnu. '4-.

Rod zajisté nejkrásnjší u nás w kruhulíili na zabradácli se

sází, kdežto se stáwá tím ozdohnujší.

Z. broskwolistij. G. persicaefolia Lin. FL dan. t.

1087. Koen mnoholetý vvyhání lodyhu ojedinlaiT, 2— 3-

stewínau, slab hranatau, pímau, málowtewnau. ja-

ko listy lysau nebo krátce chlupatau ; listy obdáln a

drobn pilowané, tuhaunké , koenowé podlauhloob-
wejité, tupé w apík zaužené, lodvhowé árkowiiokopi-
naté, sedawé ; kwtv nemnohé, 2—6, hroznné, nachýle-

né, weliké ; kalich píwskw zbawený : uštv z dola ši-

rokého zakonité, celé, o polowiku kratší nežli koruna
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irokozuonkoTviiá, 1" široká, bledé modrá, idko bílá
j

tobolka nachýlená, wejcowiiá, 3brázdá, drami obšírný-
mi pukající. — W Ewrop n)irné a jižné w kiouištich,
hájích, kwle w cerwnu a hpnu. ^^^

Jsau odrod ty kwtu nitnsího a hrubjšího, listím užším a Šir-
ším, tnihkau kalidiowau lysaii nebo uirtnatau. W zahradádi diowají
plnokntý". Listy koenowé uiladistwé tu a onde jedí warené ne-
bo za salát.

Z. iepka. C. Rapunculus Lin. Enfl. bot, t. 283. Fl.
dan.l. Wl^.Schk.l. 39. C elalior L. U Hoj[Jin. port. 2. /.

80. Hozpoiika. Koen mrkwowiiv, duznatý ; lodyha wzlve-
Dá, píjednoduchá, brázdonaná, asi 2slewiná, nahoe lal-

nai «te\vnatá ; hsly zejkowané, koenowé podlauhlo-
obwejilé, w apík zaužené, lod>ho\vé árkowitokopina-
té, sedawé ; kwly na lat pihroznowité rozposlawené,
ob>ejn nachýlené; kalich trubky ohhomoloniié, ušlw
šídlowitych , díwe pímých, pak podhnutých ; kwty
auzce zwonkowité, malé. — Xa lukách sucliých, lesná*

lých, po Ewropé prostední a stedomoské, též na
Kawkazu. Kwete w kwétnu až do srpna. If

.

Lodyliu a listy jsau bu lysé bu srstnatú. Koen jeho za-
sladlý, uiléuatý, též i listy koenowé mludistvsé jedí bu zwaené,
bu za salát; druhdy w lékastwi se potebovaly.

Z. rozkladilý. C patula hin. Fl. dan. t, 373. Engl.

hol, t. 42. Koen mrkwowitý, ozimý; lodyha pímá, I
—

2stre«"iná, rozkladilowétewnalá, I—málokwtá; listy zej-

kowané, koenowé podlauhloobwejílé, w apík zaužené,

lod>ho\vé árkowitokopinaté, sedawé; kwéty nemnohé,
na laié ídké , chocholíkowité rozpostawené , pímé,
dlauhoslopené, wtší nežli pedešlého; ušty kalichowé

dlauhozakonilé , dole pilowané, o pi^lowicku kratší

nežli koruna nálewkowitá, bledé modrá ; tobolka wej-

cowitowálcowitá. — W Ewropé prostední a jižné. Kw-
te w kwélnu až do lipna. <5-

^ Potebuje se jako predelly.

Zrcadlovka. Specularia. FRAiKiisPtBGEi..

Kalich olaloný nebo pometáním \—Slaloný : trub-

ky prodlaužeué, hranolowité nebo dlauze liomolowilé.

Koruna kolowitá, olaloná. Tyinek ó, prostých : nitky

blanowité, chlupaté, kratší prašníkw. Blizny 3. Tobolka

dlauze hranolowitá, 3pauzdrá, chlopnmi 3 na lioením

dílu pukající po stran.
Z. obcaiá. S. Speculum Alph, Cand. Prismatocar-

pus Speculum Her. sírt. 2. Campanula Speculum Un.
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Sihlh. .Si t. 216. Boí. mag. t. 103. Onobrvchys allera

Lob. ic. 418. Campanula arvensis Dodon. paif. 168. /. 1.

Zelina lodyhy rozewené vvlewnaté, pímé, vvelwí dole-

ních prodlaužených , wzestaupawých ; listy podlauhlé,

dolení obwejité; kwly ojedinlé, fialowé ; ušty kali-

chovvé árkowité , zdólí wajeníka a koruny. — Mezi

osením Evvropy jižné a prostedni. Kwéte w erwnu a

lipnu. 0«

Tehucha. Trachelium. Halskkaut.

Kalich na patero klaný. Koruna na konci ólaloná,

trubky nejtsnjší. Tyinek t), prostých, s nitkami nej-

tenšími, prašníkw mnohokrát delšími. Cnlka njící,
na konci toliko blízko blizny chlupatá. Blizny 2— 3, nej-

menší, tupé. Tobolka 2^8pauzdrá, kulowatá, pímá, po
stran dole drami pukající.

7'. modrá. T. caeruleum Lín. TMm. t. 126. Gaert. 1.

31. Valeriana caerulea Barr. ic. 683. Koen mnoholetý,
bulwatý, dužnatý; lodyhy lysé, oblé, nahranatlé, naho-
e wtewnaté. I'/?' wysoké ; listy stídané, krátce api-
katé, wejité, lysé. Ostré, hrub pilowané, 2" dlauhé,

l" široké ; kwty mnohé, drobné, rozpostawené na cho-

cholík pkný, konený, hustý ; kalichy lysé, drobné

;

koruna modrá, nkdy bílá : trubky skoro niowité, pe-
dlauhé ; tobolka malá, .'pauzdrá ; semena mnohá, elip-

tiná, lysá, lesklá. — (Na skalách stinných Afriky sevver-

né a Ewropy stedomoské. Kvvte w srpnu. \.

ád 130.

..^/. PODPÉTOWITÉ. GESNERIACEAE.

Kalich hned s wajeníkem wíce mén srostlý, hned
prostý, ódílný nebo na patero klaný : lalokw pístej-

ných, w paupti chlopnitých. Koruna srostloplátená,

Irubkowitá, wíce mén prawidclná, obplodní, t. pipe-
wnná tia kalichu dole nebo nahoe, ólaloná, asto
tlamatá, w paupli chlopnitá, trubky wzadu asto hrbaté.

Tyinek ó, nejdoleji z koruny wyniklých, jedna asto
kypettiatá a 4 plodné, dwojmocné, nkdy 2 toliko plod-

né. Prašníky 2pauzdré, asto po dwau píspojené. Zlá-

zek pt, s tyinkami slídawých, hned oddlených,
hned w kraužek srostlých, okolo wajeníka dole polo-

žených. Wajenik Ipauzdrý. Cnelka jednoduchá. Dlizna
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hned nerozdlená, hlawatá, hned dwojlaloná. Plod 1-

pauzdrý, tobolka bu nialwice 2cblopná, pauzdrosen
pukající nebo nepukající, chlopn s osau kwtenstwa ro«

wnobžné ; semenice, 2 na prostedku chlopní pipew-
nné, dwojepelné. Semena mnohá, drobná, podlauhlá.

Kel pímý w ose bílku dužnatého.

Podke nebo byliny. Listy stíCné, ídko strídawé nebo pe-
slenné , nerozdílené , bezpalisté

, peenožebré. KwSty broznné,
okolicené nebo úžlabíkowé.

Decaudollc séui poítá 136 rod (w 17 pokolenídi) , která

wsecky w Americe Lork jsau bytem.

Wrapolist. RYTinoPHYtuJM- Faltbhblatt.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé, kraje ódilné-

ho. Koruna zwonkowiiá, u prosted pístažená , kraje

blaloného. Tyinky 4, s pátau kypetnatau. Prašníky pro-

sté nebo z mládí píspojené, dosplé sotwa njící. Ter
nadplodní, tlustý, kraužkowitý, chobotnatý. Tobolka s

kalichem bžebrým srostlá, na echalce ploché 2chlopná,

o 2 scmenicech nástnných, mnohosemenných ; semena
wrelenowitá.

ffC urauhkmvaný. R. crenulatum Decand. Gesnera
tumentosa Jacq. am. t. 175. y. 64. — ic. piet. t. 261. f,

47. Lam. 1. 536. /> 3. Podker 4—6slrewíný ; kmeny
mnoho den obsahují ; wtwe srstnaté ; listy weliké,

wajenohopinaté, zakoníte, dole klínowitoztenené, prí-

sedawé, zejkowané, na líci šerpiwé, na rubu srstnaté,

málo lepnaté , asi l' dlauhé, 8— 10" široké; stopky

úžlabíkowé, 8 — 10" dlauhé, erwenawé, rozsochaté dlají

wrcholík ; listeny šídlowité; kalich wejcowifý, blawý :

ušlúw wajenokopinatých, zakonitých ; koruna dost po-

dobná k náprstníkowé, wn tmaw erwená, blaw krát-

kodilupá, u wnil žlutaw erwená ; tobolka zakulatlá.

— !Na Kub blízko Hawany ; u nás w híjnech. Kwte
skoro poád. \.

Podpta. Gesheria. Geskerib.

Kalich dole s wajeníkem srostlý, kraje píslejn
ódílného. Koruna triibkowitá, nejdoleji óhrbá nebo stej-

n pínapuchlaunká: kraje .ólaloného , lalokúw hned w
pyskv dvva rozposlawených, hned pislejných. Tyinky
4, nejdoleji z koruny wvniklé, dwojmocné s pátau ky-

petnatau. Prašníky z míádí spojené, Cnlka niowilá |

blizna hlawowilá nebo 2laloná, Žlázy 2—5 dole okolo
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vvajeníka. Tobolka kožowitá, Ipauzdrá, 2chlopná: chlop*

ní spojenýcli 5 semenice 2, nástnné , lunohosenienné.

Semena pilinkowiiá.

P. širolislá, G. lalifolia Mart, Ollo Verhand, berl.

Gart. b. t. I. G. macroslachya Bot. rcg. t. 1202. Bylina

lodyhy jednoduché, plsnalohuatíké ; listy slíné, ši-

roce a okrauhlowejité, apíkaté, hrubé zubatozejkowa-

né, G" dlauhé a skoro tolikéž široké, na líci roztrauše-

xié pýilé, na rubu píplsnaté; wrcholíky úžlabíkowé,

nahoe w kytku shlauené ; ušty kalichowé kopinaté,

zakonilé ; koruna wálcowilá, l" dlauhá, erwená, trub-

ky stejné; žlázky 2 obplodní. — Na skalách stinných w
Brasilii.

Obdule. Gloxinia. Gloxinie.

Kalich trubky nejdoleji s vvajeníkem srostlé, kra-

je na patero klaiiého nebo odílného. Koruna nálewko-

wilá nebo zvvonkowitopítlaniatá, dole wzadu hrbatá nebo
píostruznatá : trubky baaté, kraje rozloženého, pí*
dwojpy.ského s laloky okrauhlými. Tyinky 4, divojmoc-

né s pátau kypetnatau. Prašníky spojené. Zlázek ó ob-

plodních. Blizna okrauhlá, píínálewkowilá. Tobolka 1-

pauzdrá, 2chlopná; semenice 2 nástnné, 21aloné ; se-

mena mnohá, podlá uhlá.

O. skwrnaiá. G. maculata Herit. stÍ7'p. 149. Rcichenb.

mag. t. 3. Marlynia perennis Lm. cli/f. t. 17. Ehr. piet.

t. d. /' 1. Koen mnoholetý, zubaloržencowitý, kyel-
nicowému podobný ; lodyha zvvýší stíewíce, pímá, je-

dnoduchá, drobn oerwen skwrnatá ; listy stícné, a-
píkaté, srdité , nestejn zubaté , na rubu roziraušené

chlaupkowané, na líci lysé, na líci lesklé, siwé nebo
obyejn erwenawé ; stopky úžlabíkowé, rownowážné,
Ikwté, listu kratší; kalich kraje rozdleného na uštv<r

b wajenopodlauhlých, odstálých )^ koruna modrá, trub-

ky dole hrbaté. — W Americe polední. U nás w híj-

nech. H*

Baulune. Achimenes. Achimebes.

Kalich trubky s wajeníkem srostlé, kraje Sdílného

s ušty kopinatými. Koruna trubkowitonálewkowitá, do-

le asto tam hrbatá : kraje plochého, na patero klané-

ho s ušly pístejnými, zaokraulilými. Tvinky 4, dwoj-

mocné, prašníkw spojených; kypt páté nejdoleji z

koruny wyniklý. Medník aláznatý, kraužkowitý, tenký.



Gnlka ukonená bliznau sotwa tlustší, úkosnau nebo
pridwojlalonau, tenkau. Tobolka polodwojpauzdrcá, 2-

chlupná; semenice nástnné, písedawé.
B. erwcowá. A. coccinea Ptrs. Cyrilla pulchcila

Heril. stirp. 1. t. ll.'CoIumnea erecta Lam. Htib. amat.

t. 216. Buchnera coccinea Scop. insub. 2. 1. 5. Trevira-

na coccinea JPllld. Koen mnoholetý, bulwikami supi-

nowitými obrostly ; lodyha P/a' wvscká ; listy apikaté,

stíné nebo trojnaté, wejité, zakonila; kwéty erw-
cowé, úžlabikowé; stopky delší kalichu s ušty kopi»

natoárkowiiynii, rownjmi, koruny dwakrát kratšími. —
Po wršich na Jamaice, podlé ek po skalách 5 u nás w
zahradách. '4-.

B. scsaviowilá. A. sesamoides VahL Columnea lon-

gifolia hin. Diceros longífolius Pcrs. Rhtcd. 9. 1. 87. Ko-
en wélwiiý, mrcasatý ; lodyha 2

—

Z^\% zwýší, wtwitá ;

wtwe ihrané, jichžto lánky stídaw poposmaknuté,
a brázdau opatené, lysé; listy sedawé, kížmostojné,
prodlaužen eliptiné, pilowané, šerpiwé, ó— 9" dlau-

hé, 16"— 2" široké, na obojím konci welmi zaužené,

krátce pilowanéí hrozny prodlaužené s kwéy kižmo-
stojnými, krátkostopkatými 5 listeny wejilokopinaté, za-

koníte, celé 5 kalich Sdílný : uštw wejitokopinatých,

zakonitých ; koruna l" dlauhá : uštw peodsiálých, pý-
itých, co broskwowý kwet erwených, trubky bélawé.
— W Indii wýchodni na místech wlhkých. Kwte skoro

poád. T^-.

Národowé dlají z nati obklaáky obmekující na wredy, a

zwaeninaa z koena omjwají sob lilawa.

B. koinínská. A. cochinchinensis Sprcns;. Diceros

cochinchinensis Loiir. Koen plaziwý ; lodyha zelinná,

Isirewíná, náprímá, oblá, huatá ; listy trojnaté, weji-

tokopinaté, pilowané, dužnaté, lysé ; kwty úžlabikowé,

ojedinlé, z fialowa bílé, na stopkách huatých. — W
Koinín na místech wlhkých.

Jedí naf za salát.

HlBIMOZOL. Sarmiesta. Sarmibntb. i^^

Kahch nestejn ódílný. Koruna trubky bichaté,

kraje na patero klaného. Tyinky 2 plodné, 3 neplod-

né. Tobolka obíznutá, wíkem se otwírajíci (pušiika;.

H. plaziwý. S. repens R. el Pav. 1. /. 1. h. Urcec-

laria FeutU. 3. t. 43. Ker na stromech pížiwný ; kmen
nejwtewnatjší, oblý, jednak po stromech se pnauci a

je otáející, jednak dol wisící ; listy králkorapikaté, 10

62
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— 16'" dlauhé, 9— 12"' žirokd, vvejité, tupaunké, plce-
lé, dužnaté, na líci swtle zelené, na rubu blawé, obak
autle tekowané ; stopky ojedinlé, konené nebo stí*
né, dlaubé, niowité, 1^— 2k\vté ; listeny stiné, po-
dlauhlé, tlustaunké; kalich srstnatý: ustw kopinatoár-
kowitjch, ostrých, jichž jeden širší hluboce wykrojen}'

;

koruna 1
' dlauhá, šarlatowá, wn bélochlupalá : trubky

obvvejcowilé, dole petésné, na hrdle zaužené , uštw
krátkých; tyinky plodné njící, neplodné zawené. —
W hájích a lesech w Chíli. Kwle vv únoru a beznu."^.

Listy obinkCujícími zahánjí kuí oka a mozoly, obkládajíce
je jimi.

ii Ho Cícha. Picria. Gallekraut.

Kalich kraje 4dílného, nestejného. Koruna tlamatá,

pysk hoení wykrojený, dolení na tré klaný. Tyinky 4,

jich 2 delší rowné a opošwené pro sebe trubkau pabul-

katau s prašníky ípauzdrými, kivvými, prostými, tyinky
2 kratší wehnuté s prašníky 2pauzdrými, spojenými.
Malwice 2pauzdrá.

H. obecná. P. fel terrae Loiir. Lodyha zelinná, pe-
rimuj ícíj pldruhostewíná, pímá, tyrboká, wétwitá ;

listy wejité, pilowané, drasné, lysé, stiné; kwéty
stopkaté, shlauené, konené a úžlabíkowé, bloerwe-
né ; kalich uštw 2 wejitých, rovvných, koruny delších,

2 kratších, árkowitých ; koruna trubkowitá : trubka u

prosted skrená : pysk hoení kopisowilý, dolení ob-

šírnjší , uštw okrauhlých, stejných; mahvice wejcowitá

;

semen mnoho zakulatlých. — Na místech obdlaných
a zahradách w Koinín a ín. "^

.

Liíty nejhorejší wfibec potebují \ve wlastedi lékem otwíra-

jícím, posilujícím, na moC, pot a inýr ženaiícím. Protož hlawnC na
zaátku wodnotinosti, w zimnicích, zaražený(di mýrech, bolení w
žiwotS.

Omk. Besleria. Beslerie.

Kalich prostý na patero klaný nebo Sdílný: lalo-

kw nejcelejších nebo zubatých. Koruna zwonkowito-

pítlamata: pysku hoejšího 21aloného, doleního 31alo-

ného. Tyinky 4, dwojmocné, s pátau kypetnatau. Blizna

21aloná. Kraužek podplodní, bezežlazý. Bobule kulo-

watá, Ipauzdrá; semenice 2, nástnné, 2laloné. Semena
mnohá nejdrobnjší.

O. Jialoivý. B. violacea Aiibl. 1. 254. Ke pnuly, na

vvrcholky stromw se wypínající, spaušlí wtwe dolw

;

listy 6" dlauhé, S^/a" široké, wejité, lesklé, nejcelejší ;



hrozen konený z hrozník&w Ijkwtych složený; kwély
fialowé ; kalícli ózubý ; malwice fíalowá, zwící žaludu s

prehrádkau bianowitau a mnohými drobnými semeny.

—

\V Guian. '^.

Bobule jcdf. Natí "a bobulemi barvií se Katauo a sláuia na
fialowo.

ád 131.

KllWOMOWITÉ. CYRTANDREJE.

Kalich prošlý na patero klaný nebo ólupenný.
Koruna podplodní trubkovvitá nebo do nálewkowita
a zwonkowita pecházející, nestejné óušetná, obyej-
n 2pyská. Tyinky 4, dwojmocné, asto 2 neplodn

j

prasniky 2pauzdr. Wajeník na teri podplodním, l-

pauzdrý, mnohowajený. Cnlka konená, s biiznau 2la-

Jonau nebo 2epelnau. Plod : bobule nebo obyej- ^'

nji tobolka 2chlopná , nejwíce luskovvitá , Jpauzdrá,
semenicí ale Ijluboce rozštpenau, 2epelnau asto na
pohled 2- ídko ipauzdrá, ninohosemenná. Semena wi-

sutá, bezbílená. Kel rowhý s koínkem hoením.
Byliny, ríJko pudkre, asto bezlodyžné, dílem píížiwac. Li-

sty stílné, obyCejn wSecky korenowé, celé, jednoduché. Kwty obo-
jaké, neprawidelné, konet^né neb lížlabí^kowé, ojedinlé nebo na

IttJiIasedi, liruzned), wrcliolícfdi anebo okolícídi.

Po tu dobu známo wíce 60 rodw (w 17 pokolendb) toliko

luezi obratníkuina starého sweta rostaucíili. Jednak pibližují se k
podpetowitjm a sesamowitýui, rozeznáwají se ale od prwních plo-

dem wlastn Ipauzdrjaij od drultjch semenicí hluboce rozdlenau a
semeny bezbílen5mi. O jejidi užitku nic neníme.

KíiwoHi. Cyrtandra. KrvumfadEk.

Koruna neprawidelná, na patero klaná. Kalich !í'

luzubý, pídwojpyský. Tyinky 4, dw neplodné. Bobule.

A', dwojkwélá. C biflora Forst. Besleria biflora

Forst. Podke; rozhy lysé, nahoe tyrhran, na konci

poprášené rczawoplsté ; listy apíkalé, eliplíné, Scaulo-

w, slínó, nejlysejší žobernaté, na rubu bledé, obak
ostré, proti konci nepatrn zejkowané; apík sotwa cau-

lowý ; stopkv úžlabikow, málo delší apíku, ojeilinl,

pítrojkwlé ; stopeka prostední nkdv frojkwfá, po*

boni Ikwié; pokrvwka Slupenná , naddutá : lupeniw
kopinatych, nejcelejších: kalich ušlw kopinatých ; ko-

runa dwakrál delší kalichu s trubkau kíwau. Na Ta-
heit ostrowu. "j^.

'

G2*
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KTHANKOWITÉ. VACCINIEJE.

Kalich s uajeníkem srostly: kraje 4— o— fidílného,

padawého nebo stálého. Koruna nadplodní, sroslloplá-

tená, 4— 5— Gdílná, padawá : uštw s kalichowými stí-

dawých, w paupli slechowitých. Tyinek dwakrál wíce
nežli uštw korunovvjch, nadplodních, Iad^ch: nitky

prosté nebo jednobratré
;
prašníky konené, zadem wedlé

dolejška pipewnné, kolmojdaucí, 2pauzdré, pauzdroma
rownobéžnýina na konci asto oddlenýma, jichž každé
prodlauženo w trubku tuhau na konci prowrtanau. Wa-
jeník podobalní, na echalce znamenaný krajem ka-
lichowým a složený z jístek 4— 5— 6— 10 s ušty ka-
lichowými stídawých a okolo osy rozpostawených, 4

—

b—
O— lOpauzdrý. Semenice pirostlé na slaup stední, mno-
hosemenné nebo Isemenné. nélka 1 s bliznau obyej-
n hlawowitau. Malwice 4— Gpauzdrá nebo (ídko) to-

bolka nebo oech IGpauzdrý a IGsemenný. Semena bí-

lenatá. Kel rowný, koínku proti pupu elícího.
Ke. Listy strídawé, jednodmlié, celé nebo zubaté Cili zejko-

wané, bezpalisté. KwSty obojaké, prawidelné, ojedinlé nebo hro-
znné.

Rád ten obsahuje wice 170 rodu (w 13 pokoleních), jichž

nejwPtsí nmožstwí pináleží sewerné polokauli ; nejwce ale jich w
Americe sewerné, pak w prostední a jižné; w ostatních zemdílech
jich ale málo, které wšak rozeznáwají se množstwím jednofníkiw po
iiroinad rostaurích. Od wresowitýcli hlawne rozeznáwají se wajení-
keni podobaluím. Obsahují wíibec mnoho tríslowiny a w plodedi
prostau kyselinu.

Nadzub. Thibaudia. Thibaudie.

Kalich do polaí srostlý, trubkowitobakowitý, krát-
ký , píkožovvitý : kraje ódílného s ušty zubowitými,
pímými, stálými. Koruna trubkowiiobakowitá, 5zubá,
dužnalá. Tyinek lO: nitky prosté nebo Ibratré. Malwi-
ce zakulatlá, pihranatá, uatá, wnená krajem kali-

chowým, dužnatokožowitým, odílným, ópauzdrá ; pau-
zder mnohosemenných.

íY. mednatá.' T. mel li flora R.et Pav. T. mellifera O.
Don. Pueciiato-sumacmisc|ui. Ke 2loketní, nejwtewna-
tjší wtwemi rozloženými, wisutýnii ; listv podlauhloelip^
tiné, tupé, nejcelejší, kožovviié, obak pýilé. na líci lesk-

lé, na rubu bledší píšerpiwaunké, po kraji ohnuté
;

hrozny úžlabíkowé, ojedinlé , jednoduché, chlupaté ?
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kalich uštw nejširších, nejkratších, pížádnjch ; koru*
nv wejcowilé, šariatowé; tyinkv nitek Ibratrých; se-

mena nejdrobnjší, bélawá. — Po skalách a škroboti-

nácb wrcli studen vcb na Andách peru\vsk}ch. '^.

Kwty její peiiinolio medu w sob mají, jejž Indiáne welnii

rádi cucají.

N. hrubolistd. T. macrophylla H. B. et Kunth. Uva
camarona. Ke s wtwemi hndými, hladkými, lysými ;

listy 8— 9" dlauhé, wejitokopinaté, zakoníte, dole za»

okrauhlené, síkowan ptkrát pližilé; hrozny ojedinlé,
listu ti- tyikrát kratší; kwty weliké; kalichy erwené
i s korunau Irubkowiiau, bílau, dole baíiatau a erwe-
nau lysé. — Na Andách popojanských. \.

Z uialwic dlají wíno.

N. wonnd. T. Quereme H. B. et Kunth. nov. gen

3. /. 26. Quereme de Cali. Ke asi zwýší muže s wt-
wemi hladkými, hndými; listy wejitocliptiné zákon-

ilé, dole ostré, síkowan ptkrát ptižilé, nejlysejší 3—
3*2" dlauhé, 16— 1""'

široké; hrozny iistenalé jakož i

kalichy, a tíárkowé koruny lysé ; malwice zwící pepe.'
— W Kolumbii na wrších. Kwle w erwnu. \.

Celý ker píjemn zapádiá, nnobrž i usušený ; dlají z nho
tinkturu, ježto lirebíkeiii zapúdiú a proti bolení zubw se potebuje.

Bru^sií^é. Vaccihium. Hbioblrbbre.

Kalich kraje prostého, i—Sdílného s ušty zubo-

wilými, ídko nejcelejšího. Koruna zwonkówitá, bako-
nitá nebo vválcowitá, kraje na twero nebo patero kla-

ného, asto podhnuteho. Tyinek co uštw koruno-

wých, z kraje kalichowého wyniklých, asto zawených.
Prašníky asto na konci na dwé klané. Cnlka s bliz-

nau tupau. Malwice kalichem odná, kulowatá, 4— 5-

pauzdrá, pauzder mnohosemených^ nejídeji lOpauz-

drá : pauzder Isemehých.

B. obecná. \. Vitis Idaea Lín Fl. dan. 1. 40. En^l,

bot. t. 598. ÍMm. t. 286. /. 2. Pleuk t. 299. Hayn. \. t.

19. Dusseld. .5. t, 14. .Jahody erwené Mat. fVel. 72.

Brusnice, kyhanka, kyhaní. Kíek wždy zelený, koenu
plaziwého a wvhánjícího kntínky pímé nebo wzstau-

pawé, 3palené nebo stewíné, oblé, pýilé, wtewna-
té ; listy stídawé, krátkoapíkaté, obwejité nebo po-

dlauhloobwejité. tupé nebo wykrojené, nepatrn /.ejko-

wané, po kraji podchlipené, kožowité, luhé, na líci sy-

t zelené .i lesklé, na rubu bled zelené, penepatrn
iebernatc, tmawohnd lekowané; kwty na hroznech

*%
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konených, jednostraných , smestnaných, nachýleních;
kalich 4zubý; koiuna zwonkovvitá na ústí neškrcená :

lalokw 4 širokowejitych, tupých, p()dchh'pených, bílá

asto ponaerwenalá
;

prašníky bez osin na hbetu

;

mahvice kulowalé, erwenó. — VV lesech na pd pís-

ité a rašelinaté po Ewrop, též po Asii a Americe se-

wer ých, až k áre snehowé. Kwéte w kwlnu až do
lipna ano i do záí. ^.

Brusnice ili kyhanky (iiialwíce) jedí surowé, obyCejaSji ale

naložené; též dobrau koalku z nich tálmaii. W lékarstwí nyní se

nepotrehiijí. Listy potebuje sprostý lid proti kašli a jimi iní<liaj(

se listy medwSdicowé. Celý kíCek obsahuje mnoho tfslowiny slauží

k dubení kozí.

B. holokwétd. C. corymhosum Lin. Bot. rep. t. 138.

Kíek rozdílné w^^šky ; wtwe kwtaucí skoro bezlisté
;

listy podlauiilovvajené nebo wajené, obak ostré, pil-

kowané, lysé, po zebrách na rubu pýité, padawé; hro-

zny krátké, porostlé listy šupinowitými ; kalich u-

štw skoro podhnutých : koruna wálcowitowejcowitá

;

tyinek 10 ;
prašníky kon)olé. — W Americe sewerné.

Kwte w kwtnu a erwnu. "^ .

Malwice potebují jak my kylianky.

B. bélopludná, V. sta mi neum Lin. Pluk, alm. t. 339.

/. 3. Ke 2stenín} ; wétwe píoblé, hndé ; listy wej-
ilé, ostré, nejcelejší, lysé, na rubu siwé ; hrozny lištna-^

lé, stopeky ojedinlé, úžlabíkowé , niovviié; kornnv
zwonkowité, bílé; prašníky osinaté ; malwice hruškowité,
díwe zelené, pak bílé. — Na chlumech Mowé Anglie a

Floridy. \ .

Podlé Bosca maiwice we wlasti nejsau prý k jídlu rhutné.

B. pensylwanskd. V. pensylvanicntn Lam. Bot. mai^.

f. 3434. Guimp. l. 34. V. tenellum Parsh. V. ramulosmn
Willd. V. humile JVilld. Ke I—^'2Stewíený ; wtwe
oblé, zelené; listy drobné, 8'" dlauhé, ídko palené,
sedíiwé, wejitokopinaté, hrotité, pilkowané, obak stkw-
lé, padawé ; hrozny hustokwlé, píkonecné , sedawé

;

koruny wejcowité, bled erwené nebo bílé ; prašníky
komolé; n).il\vice tveliké, z modra erné. — W Pensyl-
uanii a Wirginii w lesech stinných. \.

Malwire j^dí

B. horilwka. V, Myrtillus Lin. Lam. t. 286. /. 1.

Svhh. l. 107. Plcnk 1. 218. Haxpu 2. /. 7. Dnssdd.\s. t.

11. Diet. se. hal. atl. 3. t. 6Í). .Fahody erné anebo
wraní oka Mat. Háj. 02. — Wel. 72. Borwka, iorcl-
ka, icrelka, cicelka, erná jahoda, ernioc, Kíek
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pHmý, •/4— iVa' wysoký, lysý, pewlewnatý; wtwe ie«

len, bilkohranné; listy strídawé, krátkorapikaté, weji*
lé, drobn pilowané, obak co tráwa zelené, padawp,
skoro kozowilé ; stopily úzlabíkowé, ojedinlé, nachý-
lené; koruna kulowatá , okolo ústí skrená: zubw
krátkých, tupých, podchlípených, bled zelená, pleow
nebo bled z iinda erwen nabhlá; prašníky na
hbetu 2osinné ; malwice kulowaté, co hrách weliké, er-
né, modrým jíním poprášené. — W lesech a podlé nich
po Ewrop prostední a sewerné Asii, z rowin až ku
snhu na Alpy. Kwte w kwtnu a erwnu. '\.

Borúwky jedí se snrowé nebo sii?ené a rozdílnyin zpsobem
pistrojené. Též dá se z uili silná koalka táhnauti. Usušené slaa-
ží za domácí lék. Listy dáwají tbc dosti píjemné, trorbu swrasku-
jící. Celý kíek slauží k wydláwání kozí.

B. wlochuné. V. uliginosum Lin. Fl. dan. t. 231.
Slurm f. 12. Guinip, t. 42. Brusnice bainná, wlochun,
lochyn, šálcnka, mechynka. Ke 2— 3' zwýší šedoko-
rý, oblowtewný ; listy obwejité, tupé, celé, na líci sy-

t zelené, na rubu modraw zelené a síkowanožílnaté,
padawé ; stopky na koncech wtwowých shlauené, na-
chýlené ; koruna wejcowitá, bílá nebo erwenawá; pra-
šníky dwojosinné ; malwice zakulatlé, erné, mode jí-

nowaté, u wnit zelenaw bílé. — W bainách po celé

Ewrop od jihu až do nejzazšího seweru, též w Asii a

Americe sewerných. Kwte w kwtnu a erwnu. '^.

Malwice její wtší pedešlých mobaii se též jísti, nejsaiice, }ak

nkteí twrdili, mámiwé ; jako z pedešlýcli múze se z nirJi silná

koalka tábnaiiti. Celý ke hodí se též k wydláwání kož. On i ro-

stlina jeána z wCtšídi raselinu dáwajících.

Klikwa. Oxycoccds. Moosbkebe.

Kalich s wajeníkem srostlý, kraje na twero kla-

ného. Koruna 4 dílná : ušti°iw príárkowitých, podwinu-
tých. Tyinek 8, klímawých. Prašníky trubkowité, wi-

dlikowité, pukající drami ukosnými. Malwice 4pauzdrá :

pauzder n)nohosemenných.
K. drobnoplcdá. C. palustris Pers, Fl. dan. t. 80.

Engl. hol. t. 319. Schk. t. 107. Hayn. 4. t. 18. Klikwa,

žorawina, žerowina, kamenka. Kíek wždy zelený, plazi-

wý, wypauští wlwe niowité, prostené ; listy asi
3"'

dlauhé, V-i" široké, wajené, nejcelejší, po kraji pod-

chliplé , lysé, na líci syt zelené a lesklé , na rubu
blawé nebo siwé ; stopky 2— 3, konené, prodlaužené,

dlauhé; koruna ržowá: ušlw wajeoných; malwice ku-
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lowaté, b"' w prmru široké, nahndle erwené, po
jedné stran bílé a erwen skropené. — Na bainách
a rašelinách po Ewrop, Asii a Americe sewerných. Kw-
te w erwnu až do srpna. '^.

Malwice weliké, welmi trpké a kyselé, inohaii se jísti nkoli-
krát zinrznuwše, nafíež jako kyhanky se potebují. Listy prý jako
kyhaokowé dáwají líbezné tlié.

K' h^iiboplodá. O. macrocarpus Pers. IVats. dendr.

t. 122. Vacciniuna macrocarpum Ait. Bot. mag. t. 20.

V. hispidulum IVangc/nh. am. t. 30. f. 67. Kíek plazi-

wy ; wiwe niovvité, wzstaupawé ; listy 3— -í'" dlauhé,

1— 2" široké, podlauhlé, nejcelejší, rownaunké, tupé,

lysé, na rubu bélawé ; stopky poboní
,

prodlaužené,
dole listenaté, bezlisté ; malwice erwené, mnohem wét-

ší nežli u pedešlé. — W bainách Ameriky sewerné.
Kwéte w kwétnu až do srpna. í^.

Malwice lahodné se jedí, ano i každoron do Anglian se

piwážejí, a Cramherries slowau.

ftád 133.

WRESOWITÉ. ERICACEAE.

Kalich 4— íjdílný, skoro stejný, od wajeníka od-
dlený, stálý. Koruna obplodní nebo podplodní, sro-

stloplátená, 4— ódílná nebo 4—óplátená, prawidelná
nebo poídku neprawidelná, w paupti stechowitá. Ty-
inek co plátkw a s nimi stídawých anebo dwakrát
tolik, na kraužku medníkowém anebo nejdoleji na ko-
run pirostlých ; prašníky pauzder 2 ztuha pi sob
položených nebo oddlených, asto píwskatých, d-
rau nebo štrbinau pukajících. Wajeník prostý, obyejná
dole obklíený kraužkem anebo terem anebo žlázami

a šupinami, 4— .S— (ídko wíce— nebo mén— )
pauzdrý :

pauzder obyejn mnohowajených. Cnlka I ; blizna

hlawowítá nebo terowitá, asto zubatá nebo lalonatá.

Tobolka chlopnitá nebo bobule mnohopauzdrá : pau-

zder mnoho— ídko chdo— nebo Isemenných. Semena
drobná, bílenatá. Kel rowný. Koínek proti pupu elící.

Ke, podkre nebo strmky obyejn wždy zelené. Listy stíída-

wé nebo pPeslenené, ídko stícné, jednodudié, celé, bezpalisté. KwS-
ty obojaké, prawidelné, úžlabíkovvé nebo konené, ojedinlé nebo
nahromadné a rozdíln rozpostawené

Do toho ádu poítají asi 820 rod*i (w 55 pokoleních), kterých

oejwStSí díl prebýwá w mírném podnebí obojím a w studeném sa-
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werném. Nejwetší díl (skoro ^^g) roste na jižném konci w AfricB;

w Áustrulii toliko 2 rody dosawad nalezeny. Mnohé jili rostaii spo-
leCne, mají krásné kwuty a tudy staly se ottlíijenymí w zahradách
rostlinami. Málokteré mají owoce jedlé. Prwky swraskující a ko-
renoé w ni-h |)rewažiiií; nkteré také omaniiijí. Kwety mnoho me-
du wydáwají, jenž u nekterýdi omamujf!. W balined) rostaucí prispí-

wají k dlání rašeliuy. Nkteré se potebují k wydeláwáaí koií.

Podadí poítají twero.

1. PLAMKOfFITÉ. Plod bobule.

2. BA^OJVITÉ. Tobolka skrze chlopn nebo od-
tržením se chlopní od prehrádek pukající. Wajenik do-

le obklíený kruhem anebo žlázami.

3. HRUSTIKOWITÉ. Tobolka skrze chlopn pu-
kající. Wajeník dole bez kruhu a žláz.

4. PÉNlŠNÍKOfriTÉ. Tobolka skrze pebrádky
pukající.

Podadí I.

PLAMKOfflTÉ. ARBUTEAE.

Planika. Arbutus. Erdberrbadm.

Kalich Sdílný. Koruna kulowalo- nebo wejcowito-

bakowitá , ózubá zuby tupými, podhnutými. Tyinek
10 zawených; nitky nejdoleji z trubky korunowé wy-
niklé, prašníky smáknuté, na konci dwojdré, hbetem
pod koncem pipewnné a tamtéž 2osinné. Wajeník
terem podplodním podepený nebo do nho ponoe-
ný, ópauzdrý: pauzder mnohowajených, semenic sted-
ních, wisutých. Gnlka 1 ; blizna tupá. Bobule kulowa-

tá, wíce mén zrnatonerowná, ídko hladká, ópauzdrá

:

pauzder mnohosemcnných.
P. obecná. A. Unedo Lau MUL ic 1. 18. /. 1. 2,

Duhám. nov. 1. /. 21. Lam t. 36G. /. I. En^t bot. 1.

2371. Unedo edulis Hoffm. et Link. Arbutus Mat. H^iL

91. Jadina. Ke pímý, 4 —a' wysoký, pewtewnatý,
wždy zelený? rozhy nachow hndej listy obwejilé ne-

bo podlauhlokopinaté, w apik ztenené, tupé, špidlaié

nebo králce zakoníte, pilowané, tuhé, kožowité, lysé,

lesklé; kwly na latách konených, nachýlených; sto-

pecky lysé; ušiv kalirhowé, krátké, wejité, tupé? ko-

runa wejcowitohomolowitá, blawá: kraje podwinutého,

tup bzubého, zclenawého ; bobule nachýlené, kulowa-
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towcjcowitó, drobnobradawinaté, drlvve zelené, pak žlu-

té, potom exnvené, na zpsob jahody zahradní. — i\a

wýsluní kameniiém w Lewantu a Ewrop jižné. Kwte
(w Ewrop jižné) w íjnu. '^.

Bobule po roce zrající peknS wyhlžejí, diiiti ale jsau mdlé
a protiwne sladké ; nicmén je obzwlášt lid cimdsf w Lewantu Jí ;

není ale niožoá nmolio jicli najednán snísti ; také dlají z nidi wíno
a koalku. List a kra, jsauce trpké , slauzí proti bhawkám a k

wydElání kozí,

P. hladká. A. Andrachne Lm. Bot. reg. t. 113. Bot.

mag. t. 2024, Daham. nov. 1. t. 22. Andrachne írute-

scens Ehr. phil. trans. 57. t. 6. Ke pkný, wyšší muže;
kra hladká, pokožka erwenawá s konárw se slupují-

cí ; listy stídawé, dlauhorapíkaté, wajené, dole ostré,

na konci tupé nebo ostraunké, nejcelejší nebo obdálne

pilowané , kožowité, 3" dlauhé , V\z' široké*, apíky
palené ; lata konená listu delší, bezlistá, chlupatá chlu-

py bélawými . na konci žlázku kulowatau nesaucíini ;

listeny wejcité, zakoníte, chlupaté ; stopeky ojedinlé,

zdélí kwtu ; kalich ušiuvv širokowejitých, ostrých; ko-

runa bílá, pona/.elenalá, vvejcowitá : uštiiw podhnutých,
nejtupjších ; bobule kulowatá, hladkáj erwená. — W
ecku a Lewantu. \.

Bobule jedí.

P. celolistd. A. integrifolia Lam. Anadrachne Theo-

phrasti Clus. 1. p. 48. ic. Podobá se pedešlé ; listy

dlauhorapíkaté, wejité, nejcelejší zakonitohrotilé ; lata

konená, rozewená, zídka chlupatožláznatá, nemnohým
listem opatená; bobule wajené, bradawinaté, žlulo-

erwené, ern špidlaté. INa Krel. '^.

Bobule cliuti náostré, lahodné, jedí we wlasti.

Medwdice. Arctostaphylos. Sandbeerb.

Kalich ódílný, stálý. Koruna wejcowitobakovvitá,

po ústí krátce ozubá, podchlípená. Tyinek 10 zawe-
ných: nitky dole pírozšíené, prašníky smáknuté, na

konci 2dré
,

po stran 2osinné osinami ohnutými.

Wajeník zpleštilokulowatý, šupinami 3 dužnatýnii ob-

klíený. nlka krátká. Blizna tupá. Bobule kulowatá,

Ó-, ídko 6— 7- ano lOpauzdrá: pauzder ísemenných.

M. obecná. A.. Uva ursi Sprcng. Arbutus Uva ursi

Lin. FL dan. t. 33. Schk. t. 118. Schmidt t. 138. PUnk t.

340. Slarm /. (i. Hayn. 4. t. 20. DUsscld. 4. t. 7. iVagn.

2. t. 20G. Rledwdicp, nedwdice, kostraunek, toloknn-

ka. Kíek wždy stulený z mnohých kménkíiw proste-
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ký ; rozhy hranaté, pýité nebo lysé, pímé; listy stí-

dawé, králkoapíkaté, podhiuhloobwejité, tupé, nejce-

lejší, sikowaaožílnatój na líci swraskalé, lesklé, tmaw
zelené, na rubu bledší, se žilami málo wystáwajícími, ko-

žowité, mladší po kraji pýité ; kwty na hroznech ko-

nených, krátkých, nachýlených; ušty kalichowé krátké,

okrauhlé, tupé ; koruna wejcowitá, bélawá nebo naer-
wenalá : kraje se zuby krátkými, okrauhlými, podhnu-
tými; bobule kulowaté, zwící hrachu, hladké, erwené,
pak tmawéjší. — Na wresovvišlích a w borech písitých

po Ewrop prostední a sewerné, na horách w jižné,

Kwie w kwtnu až do lipna. ^.
Bobule príiiiauCnaté potebují se na seweru s jiuau inaukau

nn cliléb. Listy trpké a nalioklé, newouné, w lékastwí; též se

potebují k wytlláwání kozí, barwení sukaa na Ceruo a šero ; i

do tabáku kulawébo je pidáwajf.

i/, horní. A. alpina Sprmg. Arbutus alpina Lin. FU
dan. 1. 73. Lighlf, scot. t, 11. f. a. 6. Giiimp. t, 58. Kí-
cek prostený z mnohých kménkw wtewnatých slože-

ný; rozhy pímé, nízaunké; listy apikaté, blanowité, pa-

dawé, podlauhloobwejité, ostré, pilovvané, zmládí br-

wité, síkowanožílnaté, na líci tmawé zelené, na rubu
blawé ; hrozny konené, chudokwété 5 listeny wejité,

obšírné, skoro zdélí stopeky brwité; koruny bílé ; bo-

bule zwíci hrachu, erné. — W Ewropé prostední na

horách, w sewerné na wýsluních nízkých. \»
Bobule trpké jedí we wlastecli.

Podadí 2.

BANOJFITÉ. ElUCEAK.

JoCHOWRC. ClUTIIRA.

Kulich Sdílný. Koruna hluboce odilná, skoro .Splá-

tená uštw wejitopodlauhlých. Tyinek 10, šídlowi-

tých. Prašniky zadní, pak olinuté, wisuté a zwrácené,

nlka pímá: blizna na tré klaná. Tobolka kalichem

obklíená. 3pauzdrá, 3chlopná, skrze chlopn pukající.

Semena mnohá, wejcowiiá.

J. olsolUtá. . alnifolia Lin. Lam. t. 309. Duhám.

1. 1. 11. Guinip. t. 70. Schk. t. 118. Ke sliný, 4—
óstewíný a wysší; wétwe bvvné, oblé, r(>?liy pýité;

listy ipíkaté, klínowiloobwejité, na hoení polowiné

pilovvané, obak lysé a atcjnobarcwné, na rubu bledé a
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po hlawní žíle pýité, 8" dlaulié, i" široké; hrozny je-

dnoduché, klasovvité, pímé, ,V' dlauhé, s hsteny árko-
witými, prchawými, mnohem kratšími kwetu jakož i stop-

ka, a kalichy pvitoaksamitnalými ; kwéty bílé; tyinky
kratší nežli onlka. — W lesech bahnitých w Kanad až

do Georgie ; u nás w zahradách. J^.

LlBAWKA. GaULTHERIA. GaULTHERIE.

Kalich 5laloný, pak rozšíený, wíce ménc zbobu-
lelý, tobolku obkliující anebo zastírající. Koruna wej-

cowitá, ústi asto ztsnného, ózubého. Tyinek 10, za-

wených
;
prašníky 4osinné, na konci na dwé klané: pau-

zder 2osinných, peídko komolých. Cnélka niowitá
;

blizna tupá. Supin podplodních 10, oddlených anebo
srostlých. Tobolka zplešlilokulowatá, opauzdrá, .bráz-

dá, óchlopná, skrze chlopn pukající. Semenice na osu

pirostlé. Semena mnohá, drobná, se skoápkau pí-
síkowanau.

L. položená. G. procumbens Lin. Duhám. 1. t. 113.

Bol. rep. t. 116. Bot. cab. t. 82. Lam. t. 867. Ke lysý j

kménky 6— 8" dlauhé, položené a nkdy koeny wypau-
šljící; rozhy wzstaupawé, mnohé, asi Vrí' wysoké, oblé,

lysé, dole nahé, nahoe listnaté ••, listy stídawé, pekrát-

ce apíkaté, obwejité nebo wejité nebo píokrauhlé,

na konci tupé, hrotité, dole ostré nebo nejtupjší, po
kraji pilowané zubami šttinau ukonenými, kožowit,
lesklé, na líci syt zelené, na rubu bledé; apíky a žíla

hlawní pýité, palené : stopky z úžlabíka nejhoejšího

wyniklé, krátké, 1—2kwté, málo delší apíku, pýité,

pod kalichem opatené listenoma širokowejitýma, tupý-

ma; kwty nachýlené ; kalich dwakrát delší listenw, do-

le nachowý; koruna kalichu o— ikrát delší, wejcowitá,

erwená, nkdy bílá; nitky chlupaté; tobolka kalichem

zbobulelým obestená. — JNa chlumech Ameriky sewer-

né. Kwte w ervvnu až do záí. ^ .

Celá rostlina jest koenuá a tudy z listii dlají tlié {Mounfnin-

Tea), jehož místo aje iižíwají. Plody Cerwené jedí (Pariridije berry-,

Fox bernj),

Bahbnka. Andromeda. Kiejspokst.

Kalich .5dílný : uštaw ostrých, nestechowitých. Ko-

runa kulowatobaiikowiiá, w istí zaužená, ózubá. Tyi-
nek 10, zawených : nitky wausalé, prašníky krátké: pau*

zder losinných. Blizna uatá. Tobolka hpauidrá, óchlop-
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ná, skrze chlopn pnkajíci. Semenice 5laloná. Seme-
na eliptiná, smáknutá, lesklá, s pupem poboním, ár>
kowitým.

B. polcjolistá. A. polifolia Lin. Fl. dan. t. 5 i. Pall.

ross. 1. t. \. Duhám. nov. 1. t. 38. Schk. t. 118. Plenk t.

3u8. Haipi. 3. /. 22. Rozmarýn planý menší Mat, Wel,

280. C Bahenka. Kíek nejlysejší, i/,— 2' wysoký, pí-
mý, wetewnalý, wypaušljící wétwiky ili wýbéžky pla-

ziwé, pod pokožkau popelawau nahnedle ryšawé : listy

stídawé, prekrálce apíkaté, árkowité nebo kopinato-

árkowité , ostré, po kraji nejcelejší, podchlíplé, na

líci svl zelené, na rubu modrawé bílé, kožowité. palce

n)álo delší, obak ostré ; kwty konené, w cliocholík roz-

postawené ; stopky nejdolejší listem, ostatní listenem wej-

it Vra, ostrým podepené, mnohem delší kwtu J kalich

jakož i paupata erwená; kwét rozwitý bílý} tobolka

kalichem stálým podepená, obwejcowitá, ózebrohranatá,

na konci prohlubenén) nelkau slálau ukonená, sikowa-
noswraskalá, popelawá, dlauho na kménku zúsláwající.

— W rašelinách obzwlášlé horních Ewropy sewerné a

prostedni. Kwéte w erwnu a lipnu. \.
Náleží k rostlinám máiiiiwNiu, takže nek-dy místo rojowníku o-

myleiii w lékárnáili se nadiází. W Petrohrad barwí jí zloží hed-

wábné pkn na erno.

KtSLAITH. OxYDENDRlM.

Kalich ódílný, uštw zakonitých. Koruna we)CO«^

witá, ózubá. Tyinek 10: nitky tlusté, chlupataunké

;

prašniky pímé, podlauhlé, s pauzdronia na konci od-

dlenýma, zakonitýma, komolýma. Cnélka tlustaunká,

obraná. Tobolka jeblatcowitá, oboná, ópauzdrá, óchlop-

ná chlopnmi u prosted prepážkowanými. Semena mno-
há, pilinowitá.

K. slromwvitý. O. arboreum Dccand. Andromeda
arborea Un. Bot. mag. t. 905. Micka:, arb. 3. /. 7. Bart.

am. t. 30. Sorell — tre Catesb. 1. t. 11. Strom sli-

ný, 12—20stewíný ; sniílky oblé, tisawé, lesklé, lysé,

rozhy oblé, pýité ; listy stídawé, pekrátce apíkaté,

podlauhlé, zakoníte nebo ostré, hroiíkem oblým, tu-

pým ukonené, drobnice pilowané, pýité nebo olysa-

jicí ; laty konené, složené z hroznw jednoduchých,

klasowilýeh, píjednostranných, pýitých anebo skoro ly-

sých ; stopeky zdélí kwétw odstáwajícich, pak sehnu-

tých ; kalich bezlistenný : uštw wejitých, ostrých ; ko-

runa wejcowitá, asi M/V" dlauhá, zelenawé bílá, wné pý-
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' ritá : kraje ochlípeného, na zubftw 5 wejilých, ostrých

rozdleného. — W lesech Ameriky sewerné z Pensjl-

wanie až do Floridy. 5»
Z listiiw kjselýdí zwaenina slauží k uliašení žízné w lio-

reSkácli.

Wes. Calluna. Heide.

Kalich 'idílný, dole listenalý. Koruna zwonkowiiá,

skoro 4dílná, kalichu kratší. Tyinek 8, prostých. Wa-
jeník 4pauzdrý: pauzder živajených, s wajecky s kon-

ce semenice wisutými. Tobolka ípauzdrá, po šwech a

odtržením se chlopní od pehrádek pukající. Semena
wejcowitá, bezkídiá.

ff^. obcc7iý. C. vulgaris Salisb. Erica vulgaris Lin.

FL (lan. 1. 671. Schk. t. 107. Pltnk 1. 'iO\.Hayn. 4. t. 17.

Stimn /'. 1. Guimp. t. 4ó. Wes Mat. Haj. 39. — JVel,

41. c. Klíek wždy zelený, 1— 3stewíný, metlowit \v«

tewnatý ; listy drobniké, sotwa 1'" dlauhé, stíné, na-

hlauené, odstálé nebo stechowité, sedawé, árkowité,
3hrané, na dolejšku oddleném šídlowiié ; kvvty krátko"

stopené, na hroznech konených, jednostranných ; ka-

lich dole obklíený listeny 4 nebo 6, 2" dlauhý: u-

štw wejitopodlauhlých, tupých^ n)ázdrovvitých, erwe-
nýchj ídko bílých, atlasowit lesklých ; koruna o Vs krat-

ší kalichu, taktéž barwená j tyinky skoro zdélí koruny •,

prašníky nachow hndé, dole s píweskoma smáknu-
týma, ziiubkowanýma ; nlka pímá, delší nežli koruna

\

blizna 4laloná. — W lesech a na ladech rowinowých a

wrcliowých s pdau píscnau nebo rašelinatau, asto vve-

liké plasy pikrýwající, po celé Ewrop. Kwete w lipnu

až do zán."^ .

Nkdy jst listiiw pýitjili.

Kde nemají slámy, l)eraii wres ke stlánf. Kwty dáwají do-
brán pastwii wceláin, protož jirenáSejí aiily letnílio cas^u na vvíeso-

wiStií, j<*likož med wesowý, linedý se wáž. Slauží k wydeláwání
kozí, ano i místo dimele se porauí. W bariaádí piispíwá ke zplo-

zení raseliny,

Bano. Ekica. Heide.

Kalich 4dílný nebo 4Iupenný. Koruna zwonkowitá,

Irubkowitá nebo bakowitá, kraje na twero klaného. Ty-
inek 8 (ídko — 7), z kruhu mednatého wyniklých. To-
bolka 4pauzdrá, 4chlopná, skrze chlopn pukající, pehrad-
ky z prostedku chlopní wyniklé, dokonalé nebo nedokonalé.

Decfindollc j^ipisiije 429 rodfi, jenž w KwropC, nejwtítšíiii ali;

dílem w Africe jižué rostau.

i
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B. hainoivé. E. Telralix LVj. jV. dan. /. 8í. Kíek
widy zelený; kménky pímé nebo wzslaiipawé, *'?

—

V\i
wysoké ; wétwe autlé, jednoduché, asto pípeslenné
nebo okoliené piblížené, i s listy winatopýité a ješt
mrtnaté ; listy po 3—'4 peslenné, rownowážné odstá-
wající , árkowité , tupé, po kraji podciilíplé , chlupy
dlauhýuii, tubyn, obyejné žlázku nesaucíroi brwité

;

kwéty konené, po 5— 12 strbaulatookoliené ; kalichowé
ušty kopinaté, sotwa do polowiny koruny sáhající, ja-

ko stopeky z bélawa winatoplsnaté a chlupem žlázna-

lým brwité; koruna bakowitowejconitá, 4"' dlauhá, kra-

je auzkého, podhnutého, 4znbého, pleoná, ídko bílá;

tyinky zauené : prašníky na konci s osinania po jedné
stran autle wraubekowanýtna ; nélka potom z kwétu
umící, s bliznau blánkowitau, erwenawau. — \V raše-

liništích a bainách Ewropy sewerné a prostedni. Kvvte
w lipnu až do záí. \.

Kde na mnoze roste, dawá látkn ke zplození rašciiny.

B. pletowé. E. carnea Lin. Jacq. aiist. ^ 31. Buf.

reg. t* 1452. E. herbacea Lin. BoU mag. t. II. JFendl.

er. t. 7. 9. Sliirm. f. 26. Ríek nejlysejší, */«— Iste-
wíný, rozestený, wzstaupawý: listy peslenéné, twerna*
té, árkowité, ostré, na líci ploché, na rubu zoblené, na
dél žlábekem znamenané, nejodstálejší, nejkratšeji apí-
katé, asi \"' dlauhé'; kwéty wynikají w jeseni co zelená

paupata, w píštím jaru tepruwa se rozwíjející, w úžla-

bíku ojedinlé, nachýlené, dohromady dlají hrozen,
píjednostranný ; stopky kratší listu, u prosted s listc-

noma stínýma, kopinalýma, pekrátkýma ; kalich uštííw

kopinatýeh, ostrých? koruna kalichu dwakrát delší, trub-

kowitowejitá, lysá, o 4 zubech okrauhlených, jako ka-

lich pleowá ; tyinek 8 ; prašníky podlauhlé, njící,
bezosinné, tmaw hndej nlka tyinek delší, ukone-
ná bliznau malau. tupau. — W lesech ídkých po chlu-

mech a horách Ewropy jižné a prostední. Kwtc w
kwtnu a erwnu. Též pro ozdobu w zahradách. \.

B. stiomowité. E. arborea L/n. Siblh. 4. 1. 351.

Cliis. i. p. 41. /. 1. Lobel ic. 1. "l\\. J. 1. Ke sáhowý
ano U> — 20' wysoký ; kúra popelawá? smítky a rozhy

bloplsnaté nebo srslnalé, poslední trojnalé ; listy pe-
slenné, trojnaté, odstálé nebo skoro pímé, árkowité,

na hbet útlaunkau brázdikau na dél znamenané, lysé

nebo pýíkowané, tiipaunké, na apíku nejkratším, ry-

šawým sedíci, 2" dlauhé; kwly na konci rozeh potroj-

né, nachýlené, jednostranné, dohromady dlají hrozen
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kopinatý, tebas stewíce zdélí ; stopky Ikwéié, dole
nad wýnikem s listenoma nejmenšíma, kopinat^ma; ka-
lich uštw wejitýoh, ostrých, lysých, 2— 3kráte kratších
koruny kulowatozwonkowité, erwené, árku málo pe-
sahující, s ušty tupými, trubky kratšími; tyinky zde'-

lí koruny ; prašníky komolé ; nélka delší nežli koruna
;

blizna štílowitáj wajeník lysý. — W Ewropé stedo-
moské. ^ .

Víe wlasti dlají z nelio košata ; tež potebují je k |)álen. Jsa
ustawicn klešteno dlá kuien tlustý a zawitý, jejž potebují saustruž-
níci a truhlái.

B. kostaíowé. E. scoparia Lin. E. fucata Thanh.
WendL er. f, 15. E. virgulata Wendl. cr. f. 21. Ke
3— 4' zvvýší, pímý, lysý ; listy peslenné, trojnaté, ár-
kowité, tlustaunké, tupé, na rubu žlábkem širokým, ml-
kým na dél znamenané, odstálé, na rozhách piblížené,
nejkratšeji apíkaté, asi 4'" dlauhé ; kwéty z úžlabíek
listních dlají hrozen klasowitý, dlauhý, listnatý ; stopky
ojedinlé, podwojné nebo potrojné, dwojkwté, nejlysejší

jako listeny kopinaté , pod wýnikem stopeck posta-

wené? kalich uštw dole nebo skoro až do prosted
srostlých, wejitých, ostraunkých 5 koruna malá, kulowa-
tozwonkowitáj zelenawá, " dlauhá, dwakrát delší kali-

chu a do prwní tetiny rozštípená na ušty wejité, o-
stré ; tyinky kratší koruny í prašníky komolé; nlka
zdélí tyinek s bliznau štítowitau. — W Ewrop stedo-
nioské a atlasské jižné. "^ .

Dlají z nho košfala; též je i k pálení potebují.

Podadí 3.

HRUŠTIKO JFITÉ. PYROL\CEAE.

HruštiCka. Pyrola. Wintergrn.

Kalicli Sdílný. Plátkw 5. Tyinek 10, po 2 proti

plátkm postawených, podplodních. Prašníky dole nej-

kratšeji rohatých, drama pukajících. Tobolka ópau-
zdrá, ibchlopná, u prosted skrze chlopn pukající, na-

hoe a dole se nerozdlující, kraje chlopowé plstí spo-
jené.

H. okraiihlolisfd. P. rotundifolia Lin. Ijtm. t. 367.

/. 1. Engl. bot. í. 213. FL dan, 1. 1816. Schk. t. li 9.

Plmk U 335. Hayn. 4. ^ 21. Diet. se. not. atl. 3. /. 75.

Hruštika Mat. ÍVcl. 345. C Koen oddenku tenkého,

prodlauženého, nkolik lodyžek krátkých wyhánjící ; li-
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stv riowité nebo swazkowii iiahlaueni'*, dlauhoapí*

n«', we|it až i okrauhle, nkdy dole písrdilé, tupé,

oi*pali"n wraubkowané, kožowité, co iráwa zelené, lesklé,

\h\i.o cela roáilina lysé; sf.vol 7— U" wysoký, 3— íhraný,

ubdáin šupinatý, na konci nesauci hrozen stejný, íd-
ily, 15—SOkwétý » kwéiy nachýlené; kalich uštw kopi-

nalých, zakonil}'ch, na konci podlinutých, bélawých

;

koruna nilkozwonkowitá, dwakrát delší kalichu
;

phUky
obwejité, pínestejné, bílé ; tyinky nadkiiwené ; nélka
sehnutá, na konci oblaukonita ; blizna Suzlá, na krauž-

ku maléui. — W lesech stinných nejwišího dílu Ewro*

pv a prostední Asie. Kwte w crwnu a lipuu.'4-.

List zaliorklý jiodá w lékarstwí potrebowali.

//. prosíiední. P. uiedia Sivartz. Engl. bot. t. 19ía.

Rad* pyr. t. 3. P. rotundilolia Fl. dan. t. 110. Podoba
se po jníéní k pedešlé; listy okrauhle neb okrauhlowajeó-

né, wruubekowané, kožowité, zdélí apiku dole rozší-

eného; stwol hranatý, s hroznem ninohokwétýtn ; kalich

uštw wcjitokopinatých, ostrých, pak podhnutýcli ; ty-

inky pímé, u pestíku zkiwené; nlka sehnutá, plát-

kw delší; blizna hlawowitá, tup ólaloná, bezkraužko-

wa. — W lesech po Ewrop chladnjší a Dawurii. K«é-
te s pedešlau. '^-.

,

Taktéž se potebowala. '^

//. menši. P. ni i nor Lín. Fl. dan. t. ob. Had. pyr.

1. 1. 2. Slurm /. 13. Hayii. 4. /. 23. Hruštika Mat. Háj.

294. Též k prwní podobná, obyejn ale menší : listy

zacíkrauhlené, wajené, wykrajowanozejkowané, delší a-
piku dole rozšíeného ; hrozen stejný ; listeny zdélí slt)-

peek nebo delší: kwly ružowé, uštw králk}ih, pí-
oslrých ; Ivinky stejné, klíuiawé; nlka rowná, krátká,

z koruny nenjící ; blizna bez kraužku o 5 zejcích

rozewenych, tupých, dwakrát delších prmru nlko-
wého. — [Na chlumecii po Ewrop, léž w Asii a Ameri-

ce sewerných. Kwte w erwnu a lípnu. "4-.

S peJešIjma se potebowala.

ZlMOZELEN. ChIÍIOPHILA.

Kalich na patero klaný. Plátkw 5 padawVch. Ty- %
inek 10: nitky dole wen ohnuté, rozšíené, trojúhlé,

pak wzstaupawé, šídlowité ; prašníkv s ržkoma roze-

wenýma. Tobolka jak u hruštiek, kraje chlophowé nc-

s|)oJené plstí.

Z. okoliitg. C. umbellata Nutt. C. corymbos»
63



Pursh. Pyrolla unibellata Lin. Fl. dan. t. 133tj. Bol. mag.
í. 89". Podke plaziwokocnný, wždy zelený, pne 2"— 1'

wysoké, jednoduché nebo socháte rozwélwené; listy stí-

dawé, nedostríené nebo neprawideln trojnal nebo
twernal ano i šeslnat píeslenné, krátkoíapíné, ko-

pinatoklínowitó, pilowané, kožowité, tuhé, nejlysejší na
dici tmau zelené, na rubu bledé. I'/?" dlauhé; íapík

sotwa 4" zdélí ; z konce wétwiek wyniká stopka ojedi-

nlá, 2

—

okiát delší listu, pímá, nesaiicí okolik ze 3—

7

kwltiw dost welikých; stopky poprásenopýité ; lií;teny

árkowilošídlowiié ; kalich uštw wejilýcb, ostraunkých,
brwikowanozaubkovvaných ; plátky tikrát delší kalichu,

obvvcjité, zaubkowané, bílé ; tyinky kratší koruuy s nit-

kami lysými: wajeník zakulatlowejcowitý, od hora pes
prostedek 10 paprsky po kraji pýíkowanými zname-
naný ; blizna polokulowalá, skoro sedawá. — W lesech

po Ewropé a Asii, liojnji w Americe sewerné. Kwéte w
erwnu a lipnu. 1^-.

Listy horké a trpké ženaii na mo, a tudyž w lékastwí uSkdy
se potebují.

Z. skwmalg. C. maculata Pursh, Rad. pyr. 1. 5. /»
2. Bart. am, 1. t. II. Pyrola maculata Lí«. Bot. inag. i.

897. P. mariana Pluk. vianl. t. 349. f. \. Jmním po-

dobá se k pedešlému. Listy slíné nco peslenné,
trojnaté, králkoapíné, wejitokopinaté, ostré, pilowané,

kožovvilé, nejlysejší, na líci tmaw zelené, a po hlawní

žíle, nkdy také po zebrách, blawau sknrnau znamena-

né, na rubu bledé, jednobarewné ; stopka dlauhá, ne-

saucí okolik ili urcholik z kwtíjw 2 nebo 5 welikých í

listeny árkowitošídlowité > kalich uštw wejitých, tu-

pých, nejautleji zaubkowaných ; plátky obwejiié : tyin-

ky nitek nad wýnikem huatých ; prašniky pod koncem
hrdélkowaté. — W lesech stinných na pd písenaté

nebo štrkáte z Kanady až do Karoliny. Kwte w lip-

nu a srpnu. "^

.

Zeiiikowé jeho užíwají k puzení moce, též i proti máde ano i

nakay.liwNin neinoceni.

Podadí 4.

pÉNišy/horriTÉ. hhododendreae.

BaHDI.KA. LoISBLBUKlA. FeLSKNSTKAUCH.

Kalich ódílný. Koruna pízwonkowiiá, na patero

klaná, stejná. Tyinek 5, od koruny skoro oddlených
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C rowných, koruny kratších
; prašníky od konce

po stran pukající- Cnlka krátká, zawená. Bli/.na hláw-

kowitá. Tobolka 2— 3pauzdrá, 2— Schlopná : chlopni od
hora pukajících, na dwé klaných. Semena mnohá, wej-

cowitá, bez kídel a prwéskw.
B. rozesUaná. L. procunibens Desv. A/.alea pro-

cunibens Lin. f. lap. f, ^. f. 2. Fl. dan. t. í). Pall.ross. 2.

t. 70. / 2. En^l. bot. U 865. Schk. 1. 36. Dici. se. nat.

ad. 3. /. 71. Kíek nejwMewnatjší, položený, wždy ze-

lený, nejlysejší, dlá trsy liusté jakoby alaun skály pri-

krýwající, wypauštjící rozhy pímé, málo delší palce

;

listy siríné, eliptiné, nejcelejší, tupé, po kraji podchlí-

pené, wezpod žilau welmi wystáwající opatené, na líci

tmaw zelené, na rubu bledé, o apík co tetina dlauhý
podepené, asi 3"' dlauhé ; kwéty z konce rozeh po 2—
4 vvyniklé dlají malý chocholík, dole listeny obklíe-
ný; stopky skoro zdélí listu, Ikwté; kalich erwený

:

uštw kopinatých, ostrých, sahajících do póla koruny z

blá ržowé, jejížto ušty kopinaté, tupé. — o skalách

wýslunných na Pyrenejích, Alpách, Tatrách, wrších an-

glických, loparských, islandských, sibiských a sewcro-
umerických. Kwte w lipnu a srpnu.

OOUK. AZALBA. AZALEK.

Kalich .Sdílný. Koruna nálewkowitá, neprawidelná,
blaloná. Tyinek 5, s korunau nesrostlých. Prašníky
na konci drama pukající. Cnlka prodlauiená, i s ty-

inkami njící, na konci zponcnáhla neztlustlá.

O. emomoiský, A. pontica Lin. PalL ross. t. 69.

Bot. rep. t. 16. Bot. mag. t. 433. Ke 1— 1'Moktý, ne-
prawideln rozestený, písochalý, s korau hladkau, po-
pelawau ; listy na konci rozeh shlauené, odslálé, po-

dlauhlowejité, ostré, tuhaunké, píeabilé, celé, tuhými
chlupy brwité, na líci šerpiwaunké, na rubu hladké, ne-

tekowané ; rapíky nejkratší, brwité ; kwty (20 i wice)

dlají na koncech wtwowých wrcholíky, a jsau pode-
pené stopkami pímými, Ikwtými, co kwty dlauhými;
kalich nejkratší, stálý : uštw podlauhlýrh, chlupatých ;

koruna ^/V dlauhá, dopola na patero klaná, nepravidel-

n naiewkowitá, žlutá : trubka asi 8 " dlauhá, nakiwlá,
óhraná, žláznalopýilá, ušly uejité, ostré, po kraji o*

siré, jichžto 4 sKoro stejné, pátý širší, u wnil dole kí-
dlatý ; tyinky nejdoleji z koruny wyniklé, písehoulé,
zdélí koruny ; wajenik obhomolowitý, nepatrn .Shra-

63*
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ný ; c!ri»'»lka delší tyinek, s bliznau hláwkowítau ; tobolka
j)Oflluh()walá, palená, ostrá, obraná ; semena pilinowi-

tá, šdá. — Na Kawkazu, u Trapczunlu, w Arménii)
Iberii. Kwéle w kwetnu a cerwnu. ^.

Kwety wydáwají zápach silný, halsainný ; wpely rády na nich

se pasau, med ale dávají ináiniwý a trstící, jak to obywatelé kaw-
kazstí potwrziijí; (o samé zkusilo i wojsko Xenofontowo. List pí-
jemnC wodí a ciindiá zalioikle ; kozy z jara, kdjž pastwy jiné se

jestC nedostáwá, jeho se nažrawše, Iiynaii | též i Iiowada a owce do-

stáwajf záwra a porliázejí.

O. Icpnafý. A. viscosa Lin. Cistus virginiana Pluk.

alm. t. J61. /. \. Catesb. 1. 1. 57. Ker asi 3slrewiný

;

smítky na konci a rozliy wzliru mrlnalé; listy ped
kwetem se rozwinující, podlauhloobwejité, ostré, obak
lysé, slejriobarewné, šttinatobrwité, po žíle na rubu pi*
llaen štélinalé ; chocbolíky 4— Tkwetó, konené; stop-

ky kratší nežli trubka korunowá nebo stejn dlaubá,

wzbru srstnatá ; kwly wonné ; kalicb srslnatý, uštw
nejkratšícb, okrauhlených ; koruna asi ^,4" dlaubá, bílá,

w zabradácb také erwená : trubka celá a prostední
prauh na ušlecb wné žiáznatocblupaté, lepké, ušty dwa-

krát kratší nežli trubka ; tyinky z koruny málo umící ;

nélka mnobem delší s bliznau bláwkowitau. — W le-

secb stinnýcb, babnitycb Ameriky sewerné, u nás w za-

hradách. ^ .

O. dlauhonitni^. A. nudiflora Lm. Delaun, am. t, ^13.

Bol. mag-. t. 3667. Bot. reg. t. 120. 1367. 1461. Jméní
pedešlého; rozhy mrtnaté ; listy podlauhlé, ostré, dole

ztenené, brwité, obak lysé, krom žily pitlaené chlu-

paté ; chocbolíky 8— r2k\vté, konené, ped listy nebo
po nich se rozwíjející; kalich nejkratší, též stopky a trub-

ka korunowá wn chlupaté, poslední s chlupy bezžlazý-

nii, nelepkymi; koruna bledéji tmawji erwená: ušlw
co trubka dluuhých; tyinky a nélka daleko umící.

—

W lesech Ameriky sewerné z Kanady až do Georgie, u

nás w zahradách."^.

Pknisník. Hhododendron. Alprose.

Kalich Sdílný. Koruna nálewkowitá, ídko zwonko-
witá nebo kolowilá, hned prawidelná, hned wíce mén
neprawidelná, wždycky .laloná Tyinek 10, na koru-

nu neprirosllých, z kraje tere podplodního wyniklych;

prašníky na konci drama pukající. Tobolka ópau^drá,

skrze chlopn pukající.

/'. siromoivitý. U. arboreum Smith exot. t. 6. Bot.



mr/. 890. I2Í0. I98'i. Hook. exol. JI. t. 1(]8. Bot. mag.
t. ;i290. iFnllich as. "}. t. 123. Strom nejozdubnjši, 20
— 30' wystiliv, 2' tlustý (li n.is w zaliradiuli dojde sot-

wa wýšky ó stewícuw), wzdy zelený; wlwe i'ozewi'fíné»

lindokoré; lisiy rozlraušené, apíkaté, kopinaté, lysé,

lesklé, na rubu šupinkowaoé, belawé. irpyliwé, 6" dlauhé,
1^/4 široké; kwly (12 i wíce) sblauenoclioclioliené na
konci wétvví, na stopkácb pekrátkých, srstnalýcb, dole
opatenýcli listenem podlauhlym, polomázdrowilým ; ka-
bcb nejkratší: ušlúiv Iroiúblých, tupaunkých ; koruna zwon-
kowitá, pkn nacbo-.víii, s nkolika skwmami imawji er*
uenými, asi ^/*" dlauiiá, az do polowioky na 5 uštúw
okraublenycli, skoro stejných rozdlená; tyinky a nl-
ka nenjíci ; blizna hláwkowitá ; najeoník pýitoplslna-
tý, 8— lOpauzdrý. — (Na boráci» iiimalajskýcb Indie wý-
cliudní. ^ , 5 •

Z nafatýdi listfiw prýští se hmota cukrowítá na zpsob slz, kte-

raii [iro lalioJnost její a že žíze hasí, po tžké práci lioráci sbírají.

U DÚs w zahrad:i(li se <howá, a inúháuíiu s jiti) mi toho poko-
lení rody muolio pomíšencuw se nadlalo, ježto wšccky krasau se ro-

zeznáwají.

P. ernoinoiskij. \\. ponticum Lin. Pall. ross. 1. t,

29. Jncq. rar. t. 78. Lam. t. '^'6\. Bol. mag. t. GTiO. Schk.

t. 107. Gniinp. l, 5. Ke obyejn zwýší muže, nkdy
pldruhosáhowý, asto ztlauští ramena, s korau popela*
wau ; listy rozlraušcné, kožowité, weliké, nejlysejší, po-

dlauhlokopinaté, obak ztenené, na líci imaw zelené, na
rui)u narezawlé, bezžebré ; apíky krátké, tlusté ; |)au-

pata na podzimek wzrostají pro píští léto, zakrytá šu-

pinami wejiloostrými, nejlvsejšími ; kwty (10 i wíce) na

Iiroznu koneném, krátkém nejozdobnjší; stopky asi

IVjpalené u wýniku opatené listeny skoro do póla

jejich sahajícími, wejilými, ostrými, hrotitými, dutými,

pýitoplsnatými ; kalich nejtnenší, ózubý; koruna nacho-
wá, asi 2" w prmru, zwonkowitokólowitá, otewrená, hlu-

boce na patero klaná, ušttjw wejilých, jednoho trochu

wtšího ; tyinky zdélí koruny, nachowlé : nitky dole

se šupinkami odstáiými, hlaotvit lesklými ; nika se-

linutá, delší tyinek, s bliznau maliko tlustší : tobolka

polopalená.— VV lesech skalnatých, wlhkých iM;ilé Asie,

Iberie, Arménie a Ilispanie. Kwle na jae.'^.

List Dewonný má chu trpkaii jakoby ržemi h polebuj*- se w
Lewantii proti jedu. W zahradách iiiáiiie iiiooxst^^í udrodkw .t poiuí-

^«ncítw.

P. nejwétsí. H. ma.\tmum Lin. Trnr Kht . /. 6(i. Ijim.
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t. 364. Michx. arh. 3. t. 4. Schmidl t. 121. Bot. mag. í*

951. Kalmia MUL ic 229. Chamaerhododendros Catesb.

8. /;. n. y^ 2. Ke 5— 15' wysoký; rozhy pryskyina-
tožláznaté, lepké; listy strídawé, na konci rozgh piblí-

ženéj apíkalé, podlauhlé, ostré, po kraji maliko pod-
chlípcné , tlustaunké, kožowité, zmládí rezaw klkaté,

pak olysající, na líci tmaw zelené, lesklé, na rubu ble-

dé zelené nebo rezawé ; kwty na chocholicích kone-
ných, vvelikých, okolikowiiých ; kalich uštw wejílých
anebo podlauhlých, zaokrauhlenotupých, 1— 2"' dlau-

hých ; koruna kolowitozwonkowitá, Vjí—2" w prmru,
jasné karmíoowá, ídko bílá, pes polowiku na patero
klaná : uštw pínestejných, wajených, na konci zao-
krauVilenVch. — Podlé ek a jezer w Americe sewerné.
Kwte w erwnu až do srpna. ^ .

We wlasti listy potebují co lék balsamný, trpký a oinamiijí-

cí. U nás w zahradách oblíbený snáší zimy nepíliš tuhé pod šírým
nebem.

jP. ryzolcwélij. R. chrvsanthum Pall, ross. 1. 1. 31.
*^' Plenk t, 339. Hayn, 10. t. 21. Dusseld, 8. t. 17. R. ofli-

cinale Salisb. par. 1. 80. Andromeda Gniel. 4. 1. 54.

Ke 1— l^/istewíný, rozestený, nejwétewnatéjší ? listy

na konci smítkw nemnohé, strídawé, podlauhlé, ostraun-

ké, w apík ztenené, na líci síkowanobrázdikowané,
na rubu bledé nebo ponarezawlé, nejlysejší, po kra-
ji nejcelejším podclilíplé , kožowité; paupala w pod-
zimku wzrostající, pikrytá šupinami ze šedá hlino-

žlutými, píplsnatými, pak olysajícímí," stálými ; kvvéty

(6— 10) ookolínochocholícné, na stopkách chlupatých,

weliké, zdobné, nachýlené; kalich nejmenší; koruna
zwonkowit otewená, žlutá, na patero klaná : uštw zao-

krauhlených, pínestejných, jichžto 3 hoení trochu wétší

a proti trubce tekami sinalými árkowané 5 tyinky
kratší nežli koruna, sehnuté ; nlka též sehnutá, delší

tyinek ; hlizna hláwkowitá, ólaloná ; tobolka podlauhlo-

3boná. — Na nejwyšších hbetech Dahurie, Sibirie a

Kamatky. Kwéte w erwnu a lipnu. ^.
Listy a pazaušky hoké a trpké potebují se w lékastwí k

puzení nu mo a oa pot, zwlášt we dnách. Zwaenina listowá omamuje.

P. srsinati). R. hirsutum hin. Jacq. ausU 1. 98. Bot,

mag. t. 1853. Bol. cab. 1. 479. Hayn. 10. t. 26. Gaiiup. t,

53. Ke '/«— 3' wysoký s korau popelawau ; wétwe ly-

sé, rozhy šttinaté '•, listy stiíné nebo strídawé, píelip-

tiné, obak ostraunké, po kraji útlaunce zejkowané, št-
tinatobrwité, tuhé, kožowité, obak lesklé, na líci syt
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zelené, sikowaDébrázdikowané, na rubu bledé, teka-
mi ryšavvjími a pryskynnými pozbádané a síkowanožíl-
naié ; kwly (i

—

1) na konci ro/.cb okoliené, na slop-
kácb *,2— l" dlaubvcb, šllinalýcii ; kalicb uštiv árko-
wilýcb, šllinatobrwiiycb ; koruna nálewkowiiá, karmíno-
wá, wné jako kalicb pryskyrinopozbádaná, k prwní te-
lin na patero klaná: ušiw podlaublycb, tupýcb; tyin-
ky a nélka zdéii trubky korunowé ; tobolka ostrowej-
cowitá, popelavvá. — [Na Alpácb obzwlášt \vápenn)cb z

liakaus až do Walesie. Kwele w lipnu až do srpna. J^.
P. rezawý. R. ferrugineuni Zrn. Jacq. obs. I. t. lO.— aust. t. '2óá. Bol. cab- t. 65. Hayn. 10. t. 35. Diisseld.

8. t. 18. Guimp, t. 52. Ker zwýší 2— 3', wzdy zelený,
wtwí kíiwýcb, s korau popelawau, rozhy luptanii prys-
kyinýnii lisawé ; listy slídawé, podlaublé, obak zten-
ené, na konci tupé neb ostraunké, nejcelejší, po kraji

podcblípené, nejlysejší, na líci tniaw zelené a síkowa-
n brázdikowané, na rubu luply pryskyiinalými re-

zawé, palce délkau a pl palce šíkau nepesabující, ko-
žowiié, tuhé, na apícícb asi 3'" dlaubýcb, taktéž lupto-

wanýcb ; kwty na konci wtwowém cbocbolicné ; stopky,

kalichy uštw kopinatých, brwitých a koruny wn reza-

woluptowané ; koruny mnohem delší kalichu, nálewkowi-
té, pékné karmínowé, do póla na patero klané : uštw
podlauhlých, okrauhlených ; tyinky a nlka koruny
kratší ; tobolka ostrowejeowitá, taktéž luptowaná, asi 2'/z'

'

dlauhá. — !Na paslwinách a skalách po Pyrenejích, Al-

pácb, též i w prostední Asii. Kwéte w lipnu a srp-

nu, 'á •

Pupeny a listy toho a pedeSlélio rodu jsaii lu)kú, trpké a iiiá-

iniwé, ženatí na mo a na pot, protož je potebují lioráci co domácí lék

proti dnám a nediilium o kamene ; w Sabaudii dlají olej, jejž uií-

wají wnS jiroti trhání w audedi a ránám.

Mamota. Kalmia. Kalmie.

Kalich 5dílný. Koruna epicowitá nebo skoro ko-

luwitá : kraje králce na patero klaného, wezpod prodlau-

zeného w rohw 10 dut}'cb, prašníky obsahujících. Ty-
inek 10, prašníky na konci úkosné rozpoltné. nélka
krátká. Blizna hláwkowilá. Tobolka ópauzdrá, óchlop-

ná. Semen mnoho, wejcowitych.

M. širolisld. W. latifolia Lí/i. Schk. l. 1 IG. Buf. mag.

f. n.ó. Michx. arb. 3. 1. h. Ledm 'f/rir Elir. I. S^.

/.I. Chamadaphnae CVz/j^^. I. /. y8. Ke wždy zelený, zwý-

ší iiiužc, ano i 20' ; welwc ponazclenalé, vede, ainiiky



li:iawé, rozliv zelené, oblé, lysé nebo žláznatopýrité ; li-

sty slídawé, apíkaté, rozlr3usené nebo irojnaté, elip-

tiné, obak zakoníte, ostré, kožowité, ploché, na líci

tmawe zelené, na rubu bledé, lesklé, bezžebré, asi 3"

dlíiuhé, l" široké; apík asi polopalenv, silný, zmládí
žláznatopýitj, pak olvsajíeí ; chorholikv konené, nino-

hokwéié ; listeny wejcité, stopky a stopeky jakož i ka-
lich píemaly, uštw árkowilokopinatých, žláznatop) ri-

te, lepkawé? koruna vv prmru asi palec široká, bled
ržowá, s Irubkau asi 2'" dlauhau, kraje nilce rozkla-

ného na uštw 5, širokých, krátce zakonitých ; tyinky
a nélka koruny kratší. — INa skalách a pahrbcích z Ka-
nady až do Karoliny. Kwte w oerwnu. '^.

Ze dríwí žlulélio a merliowanélio dlají rozdílné nádobí, ob-
zwláSt l/.íce. Listy trpké a máiníwé Škodí dobytku doinácímu, nikoli

ale zwri. Též se potebují proti beliawcc, wyraženináin a neinoceiu

nakažliwým. Med) jejžto wCely z kwetu sbírají, psobí záwraf, dáwe-
ní a kee.

M. úzholistá. K. angusfifolia Lm. Bot. mag. t. 331.

Bot. cab. t. 502. Chamaedaphne Catcsh. 3. 1. M. /» 1»

Ledm Trew Ehr. f. 38. /. 2. Podobá se k pedešlé,
jest ale po wšech dílech menší; rozhy oblé, lysé; listy

apíkaté, peslenné, trojnaté, wajenopodlauhlé, ploché,

obak lysé, na rubu siwé, asto ryšawé nabhlé, se žebry
dost patrnými, na konci tupé neb ostraunké ; chocho-
líky z Lulabíka hoejšího wynikající, ze mnoha kwtw
mnohem menších nežli pedešlé ; listenv oslrowejité,
jakož i stopeky a kalichy žláznatopýilé : kalichy uštw
wejitych, zakonitých ; koruny bledé erwené ; tyinky
kratší nežli koruna co nélka dlauhá. — W lesech pís-

itých a bahnech z Kanady až do Karolinv. \.
Takowé též má auCinky jako pedešlá, zwlášte i)r5' 7Jiau!>ná ow-.

cíiu a tudy slowe Sheep - Laarel ; ano i med jest jedowat,

RojowNÍK. Ledm. Pokst.

Kalich malý, .zubý. Koruna .plátená, rozložená.

Tyinek 5 — 10, na kraji kruhu medowého wyniklých ;

prašníky na konci dérama pukající. Tobolka .pan-
zdrá, áchlopná : chlopní od dola pukajíf^ích , nahoe
spojenými zstáwajfcích ; semenic '), s konce slaupku

wisutých.

R. bahni. L. paluslre Z//w. FL c/an. t. 1031. Duhám.
I. /. 67. Bot. cnb. (. 5íi0. Schk. t. 117. PlcJík t. 337.

Hayn. 3. 1. 21. Diisseld. 4. A 4. Rojownik Mat. iVel. 280.

C Ke 2— 4' wysoký, wždy zelený, chocholín wtew.
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nB\f ', smHliv liní^dotisawé, oplchnlé ; rozhy sedo- nebo
re/.aw wlnale; listy stídané, kr.ifkoapíné, árkowité,
po kraji poHcliIiplé, kožowité, tidié, na liVi tinawé zele-

né, na rubu rezawé plsnaté, tupé, palce málo delší;

kwty mnohé, rozposlawené w okolíky jednoduché, ko-

nené; stopky pVilé; kalich ušfw okrauhlených ; koru-

ny bílé, ídko ržowé, plátkw obuejilvch ; tyinek 10,

koruny delších, nélka ale kratší : lobolkv elipsowité,

hnédé, nlkau hrotité, odwislé, soiwa '>'" dlauhé. — !Na

rašciinách Ewropy seuerné a stredowychodni. Rweie
\v kwétnu a erwnu. ^.

Ziniádí naí zapácliá píjemn balsaiu«>tn, pozdji oškliw a
mjiiiiw, chuti jest hoké a trpké ; w lékarstwí potebují rozhy. Ne-
gwudoiiiití sládci berau jej na místo chmele do piwa, které tím jest

opojnjší. Luhem z rojowníka wydláwají nejtensí korduán ; sili-

cí / listíiw wydobvtaii natírají juchty, které ií nab5wají príjemnélio

zápachu. Kwty dáwají wíelám dobrati pastwu. Kdežto hojný, mno-
ho prispíwá k dlání rašeliny.

R. široUstif. L. lalifoHum Ait. Jacq. rar. 3. í. 46i.

Tmvi. t. 368. Guimp. t. 50. Wehiii podoba se k pede-
šlému; Jislv eliptinopodlauhlé, na rubu rezaw plsna-
té; kwly menší pedešlého u. tyinek h skoro zdélí ko-

runy- — W rašéhnách Ameriky sewerné.

List na mnozf místo !3a)e {finského se potebuje a tudyž slowe
nj labradorskij i\\\ jameskii \ též proti nediiliun liruduíin.

ád 134.

POSTRMINCOVVITÉ. EPACRIDEAE.

Kalich prosty, ó- (nejídeji 4-) dílny, asto ba-

rewný, stálý. Koruna podplodní, .skoro wždycky .sro-

slloplátPná : plátkúw w paupéti chlopnitých anebo sle-

rhowiiých. ídko nahoe srostlých w epiku nad dolej-

škein obíznutau. Tyinek ó— 4, ídko méné, podplod-
níeh anebo na korunu pirostlých ; prašníky jcdnodu-

rhé, t. 7. jednoho pauzdra složené, nerozdlené štérbi-

nan na dél pukající. Wajenik obklíený kruhem pod-

plodním anebo šupinami prostými ili srostlými. 10— ?-,

peídko Ipau/.drý: pau/der mnoho- nebo Iwajen^cb.

Cnélka 1, s bliznau celati anebo zubalaii. Plod mnoho-
pauzdrý : bobule nebo tobolka chlopnitá, ídko pecko-

wice o I nebo nwiohé pecce. Semeno bíieaatc. Kel

rowný, koínku rznosmérého.
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Kts ídko strfiinky. Listy obyCeJnS stídawé, jednodurlié, ce-

lé nebo castPji nejcelejší, bezpalisté. Kwety obojaké nebo Ipohlawé,
prawidelné, ua klasech anebo hroznech konených anebo ojedinlé w
úžlabíekácb.

Rid ten obsahuje nyní 230 rod (w 30 pokoleních) na Nowéin
Hollandii a poblízkých ostrowech, kdežto nalirazují wresowiié skoro
docela chybující; jediný rod byl nalezen na nejjižnjším konci Ameriky
a jediný na poloostrowu Malaice w Indii wýt liodní. Od píbuzných
wesowitýcli liší se prašnfky Ipauzdrýiiii. Rozeznáwají se j)?knýni

kwítíni, a tudy jsau ozdobau zahrad. Plody nkterýdi jsau jedlé ; o

jiných wlastnostecii a užitku nic není známo.

LVSOKE. LiSSANTHE.

Kalich olaloný, 2listenný nebo bcAlislenný. Ko-
runa zvvonkowitá, ideji wetenowitá : ústí bezwausého.
Rodidla zawená. Ter podplodni íšowiiý, ólaioný.
Wajeník opauzdrý : pauzder isemenných, Peokowice
zbobulelá, s peckau kostnaii, celiátwau.

L. lahodni). L. sapida R Bruivn. Bot. reg. t. 1275.

Bot. niag. t. 'i\\1. Kíek wtwí stídawých, smítku a

rozeb oblých, nejdrobnji poprášené aksaniiinatých, ; li-

sty stídawé, nejkratšeji apíkaté, podlauhloárkowité,
hrotité, na h'ci hladké, zelené, nejautleji pýité, na rubu
šediwé, znamenané žilami mnohými (9— 11), málokterými
sochatými, sotwa P/s" dlauhé, 2'" široké, po kraji obo-
jím podchlípené ; kwty (2

—

\) na hroznu úžlabíkowém
co list dlauhém, podhnutém ; stopky lysé, u wýniku sto-

peek s listenonia stínýma, nejmenšíma, wejiiýma ;

kwt 4'" dlauhý ; kalich bezlislenný iikrojiiw wejitých,

lupaunkých, Ižilých; koruna bílá, uštw na konci zele-

ných, u wnit pýitohuhatých ; peckowice kulowatá, hlad-

ká, dolejškem nélky hrotitá, erwená, welikosti a chuti

jako bobule klikwy hruboplodé. — Na iNowém Hol-

landu. \.
Bobule we wlasti jedí.

Blowlas. Leucopogob.

Kalich ólaioný, Slistenný. Koruna nálewkowitá,

kraje rozloženého s ušly nahoe wausalými. Tyi-
nek 5, na trubku korunowau pirostlých, neumících;
prašníky w ústí sedawé. Ter podplodni íšowiiý, pí-
íalonatý, ídko žádný. Wajeník 2— ópauzdrý. Pecko-
wice zbobulelá nebo wyschlá , 2—ópauzdrá : pauzder
Isenienných.

B. jedlý, L. Richei R. Brown. Styphelia Hichci

Labill. nov. holi. í. 60. Ke asi 5 —Gstewíný, siidawo-
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wétewný , lysorozhý ; listy sedawé, slrídawé , podlau-
hlokopinaté, lysé, celé, obak ostré, 3— ,')žilé; hrozny ú-

žlabíkowé, trochu kratší listu, pímé, pak ale delší

;

stopeky pekrátké, ^ dole šupinaté ; kalich uštw wej-

itopodlauhlých, blanowit obraubených ; koruna bílá,

trubky co kalich dlauhé ; peckowice malá, s peckau
ópauzdrau } semena w pauzdrách ojedinlá, powšená
na osu stední. — iNa Nowém Hollandu a Van - Lewin-
sku. Jy,

Owoce jeho zadiowalo žiwot slawuélio Richc, spoleníka La-
hillardierowa, který zablaiidiw brzoby hladem byl pošel.

POSTRMISKC. EpaCRIS.

Kalich barewný, ódílný, listeny mnohýmii taktéž

barewnými obklíený. Koruna trubkowitá, kraje .Sdíl-

ného, rozloženého, lysého. Tyinky z korunv wyni-

klé ; prašníky u prosted štítowit pipewnné. Supin 5,

podplodních. Tobolka ópauzdrá, achlopná, mnohose-
menná.

P. dlauhokwitý. E. longiílora Cav, ic. 4. t. 343.

E. grandiflora Willd. Smith exot. 1. í. 39. Bot. mag. t.

982. Ke 2—4siewíný, wždy zelený, rozeh huatých ;

listy stidawé, 4—" dlauhé, 2*/?— 3'" široké, apikaté,

srdité nebo píwejité, zakonité, odstáwajicí, ploché,

kožowiié, tuhé, obak lysé ; kwty úžlabíkowé, stopkaté,

odwislé, na rozhách jakoby hrozny listnaté dlající ; ka-

lich ušluw a listenúw zakonitých, zclenaw žlutých ; ko-

runa skoro wálcowitá, 4krát kalichu delší, \" dlauhá

»

irubkv nachowé, uštw blaw žlutých. — Na (Nowéni

IloUandu ; u nás ke ten krásný w zahradách se sází a

pezimujc se we skleníku. \.

ftád 13S.

SAMOWRATCOWITÉ. MOSOTROPEAE.

Kalich prostý, 4—3lupenný, stálý. Koruna pod-

plodní , 4—5plálená, w paupéti stechowitá. Tyinek
S— 10 podplodních, d stidawých wyniká ze wraubkú

zlaz, dolejšek wajeníkowý obkliujících; prašníky oby-

ejn Ipauzdré, rozdíln (nikdá drania) pukající. Wa-
jeník nedokonale 4— Spauzdrý : pauzdcr mnohowajc-

nýcht nlka 1; blizna tlustá, okrauhlá nebo nálcwko-
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wiiá. Tobolka 4— ópauzdrá, 4—^chlopná, skrzo chlopn
pukající, prehrádky u prosted na chlopn pirostlé

;

pauzdra ninohosemenná. Semena pedrohná, w míšku
zavvená ; bílek dužnatý. Kel malííky, u konce bílku

nerozdlený.
Byliny pffžiwné. Listy supinowité, harewné. Kwety oboja-

ké, prawidelné, koneué, ojedinlé nebo hroznCiié.

Kád skrownj' z 6— 7 rod (we 3—4 pokoleníclij po líwrope,

též po Asii, Africe a Americe sewerných rozlosowauycli. Podobají

se nejwíce k lirustiekowitýin w ádu wesowitýcli, od nichžto jmním a

prašníky Ipauzdrýini a jinak pukajícími se liší.

Samowratec. Monotropa. Ohnblatt.

Kalich 4— ólupenný. Koruna ze 4— 5 plátkúw do-

le hrbatých, skoro ostružnatých a med wydáwajících.

Tyinek 10, stálých; prašníky Ipauzdré, na pi 2chlop-

n pukající. Tobolka do póla 4—ópauzdrá, 4— ;)-

chlopná.
5'. mnohokwelý, M. Hypopitys Lin, FL dan. t. 232.

Schk. L 116. Reichenb. ic. .">. t. 481. (ilS. Koen z mrca-
sú dužnatých, štawnatých, hust zmatených, jichžto spo-

jení s koáním stromw nebylo lze dosawád naleznauli,

takže jej nemají za pízi wný ; lodyha pímá, 3— 8" wy-

soka a wyšší, nejjednodušší, šáwnatá, bled rusá jako

ostatní dílowé ; listy pímé, supinowité, málo objímawé,
dolení hustší, wejitopodlauhlé, hoení ídcí širokowej-

ité, tupé, dole asto zubaté ; kwty rnnohé, na hroznu
koneném, hustém nachýlené, tsn zwonkowité, skoro

bankowité; listeny a lupeny kalichowé listm podobné,
poslední ale menší; plátky delší kalichu, podlauhlé, na

konci zaokrauhlené, wíce mén zaubkowané
;

prašníky

hndé; blizna medožlutá. — W lesech hromadn pod
buky a stromy jehlinatými, po Ewrop, po Asii a Ame-
rice sewerných. Kwte vv oervvnu a lípnu. T^-.

Jeden odrodek jest lysý' (M. Iiypophejiea Hin/r. ), druhý má
osu hroznowao pýitau, listeny brwité, kalich u wnit a po kraji ; plát-

ky obak též i tyinky a pestík srstnaté.

Bylina ta wyiilíží jakoby z wosku, a potebuje se we Swédícli

proti kašli u dobytka owCiho a howSzfiio.
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